
   6. neděle velikonoční         

22. května 2022 

     Tato mše svatá byla obětována za farníky. 
 

     LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE                                                            

   Čtvrtek    –    Slavnost Nanebevstoupení Páně  

   Pátek       –    Začíná Svatodušní novéna 

   Neděle     –    7. neděle velikonoční   
 
 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   
  Pondělí   17:15  -  Za + rodiče, bratra a rodinu Honkovu 

  Středa    17:15   -  Za všechny letošní prvokomunikanty    Vigilie slavnosti 
  Čtvrtek   17:00  -  A d o r a c e       16:00 - Mše svatá za maturanty (BiGy)                        
  Pátek      17:15  -  Za + Jaroslavu Stránskou, +++, a na úmysl dárce  
  Sobota    16:30  -  ZH: Za živou a + rodinu Chlubnovu a Fňukalovu  
  Neděle      9:00  -  Za rodinu Trojánkovu, Mičkovu a Neugebauerovu  
 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  
 Děkuji za organizační pomoc při svatojánské pouti a za dary při 

sbírkách na opravy: vybralo se skoro 140.000,- Kč. 
 Dnešní sbírka byla na podporu a pomoc pronásledovaným křesťanům. 

Děkuji Vám za Vaše dary. Děkuji také za darovaná kola pro Ukrajince. 
 Moc děkuji za doprovod dnešní mše ekumenickému sboru Jizeroš. 
 Dnes v 15:00 se sejdeme s prvokomunikanty a rodiči – zde v bazilice. 
 První svatá zpověď dětí bude v pátek v 15:00 hod. Bude zde i 

zpovědník pro rodiče, starší sourozence apod. První svaté přijímání bude 
příští neděli. 

 V úterý v 17:00 bude v křížové chodbě oblastní setkání dobrovolníků 
Mary´s Meals. Můžete se k nim připojit. 

 Ve středu oslavíme slavnost Nanebevstoupení Páně. Ve čtvrtek je 
rekolekční mše sv. v NMNM v 8:30 a pro maturanty v 16:00 v kapli na 
BiGy. 

 Ve středu se sejde společenství mužů – po nešporách. 

 Příští pátek 27.5. v 19:00 bude na ZH koncert pražského sboru Akordum 
– přednesou Pergolesiho „Stabat Mater“ - program věnujeme matkám, 
které přišly o děti během války na Ukrajině. 

 Příští sobotu je naše farní pouť ke sv. Zdislavě do Křižanova – sraz v 
Ořechově ve 13:00 (vlak ze ZR ve 12:34). Mše sv. v Křižanově v 17:00.  

 
   Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz    

http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti  
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