
  7. neděle velikonoční    
   Den modliteb za sdělovací prostředky      

29. května 2022 

     Tato mše svatá byla obětována za rodinu Trojánkovu, Mičkovu a Neugebauerovu. 
 

     LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE                                                            

   Pondělí   –    Svátek sv. Zdislavy  

   Úterý       –    Svátek Navštívení Panny Marie 

   Středa     –    Památka sv. Justina, mučedníka 

   Pátek       –    Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 

   Neděle     –    Slavnost Seslání Ducha svatého  
 

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   
  Pondělí   17:15  -  Za živou a + rodinu Kohoutkovu a Skalovu 

  Středa    17:15   -  Za všechny pracovníky médií a za sdělovací prostředky 

  Čtvrtek   17:00  -  A d o r a c e          16:00 - Mše svatá ve Světnově                        
  Pátek      17:15  -  Za + rodiče Landsmanovy 

  Sobota    16:30  -  ZH:  Na poděkování za 60 let života   
                   20:00 -  Svatodušní Vigilie: Na poděkování Bohu za dar Ducha sv. 

  Neděle       9:00 -  Za farníky 

 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  
 Děkuji za dary při sbírce minulou neděli pro pronásledované křesťany. 

Vybralo se 23.000,-Kč.  
 Děkuji za darovaná kola pro Ukrajince – již jsme rozdali 15 kol. 
 Dnes odpoledne ve 14:30 bude křest malého Tobiáše Zaťky. 
 Naše nemocné navštívíme na první pátek dopoledne. 
 Příští sobotu Vás zvu na Svatodušní Vigílii, mše sv. bude ve 20:00 – v 

případě příznivého počasí bude na rajském dvoře. 
 Příští neděli bude sbírka na Charitativní účely.  
 Expedice je letos již obsazena – zatímco na puťák se mohou 

přihlašovat děti a mládež od 12. let do konce května. Jedeme 5.- 8.7. 
 Ohlášky snoubenců: v sobotu 11. června chtějí uzavřít církevní sňatek 

v naší farnosti tito snoubenci: Marek Nečas (Vev. Bítýška) a Iva 
Hilbertová (Brno), ve stejný den Ladislav Kuičera a Michaela Sedláková 
(oba jsou ze Svratouchu), a také Vit Schams (Třeboň) a Michaela 
Ambrožová (Nížkov). Can 1053 CIC. 

 Dopis biskupa Vojtěcha a jmenování nového brněnského biskupa Pavla. Příloha... 
 

   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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