
  Slavnost Seslání Ducha svatého     

5. června 2022 

     Tato mše svatá byla obětována za farníky. 
 

     LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE                                                            

   Pondělí   –    Památka Panny Marie, Matky církve  
   Čtvrtek    –    Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 

   Sobota    –    Památka sv. Barnabáše, apoštola 

   Neděle     –    Slavnost Nejsvětější Trojice  
 

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   
  Pondělí   17:15  -  Za rodinu Elerovu 

  Středa    17:15   -  Za Aloise Novotného a rodiče 

  Čtvrtek   17:00   -  A d o r a c e          18:00 - Mše svatá v Polničce                        
  Pátek      17:15  -  Za + Annu Andrlovou, Aloise Vopálku, Jaroslavu Stránskou, živou a + rod. 

  Sobota    10:30   -    ZH: svatební obřad:  Iva a Marek      

                     12:00    -   NPM: svatební obřad: Michaela a Ladislav 

                     10:30    -   NPM: svatební obřad: Michaela a Vít 

                  16:30  -  Zelená hora:  Za + Františka Tesaře    
  Neděle      9:00  -  Za + Františka Pulkrábka a jeho rodiče 

 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  
 Děkuji za Vaše dary při dnešní sbírce na Charitativní účely.  
 Tento týden poslední možnost přihlašovat se na puťák - děti a mládež od 12. let. 

Odjíždět budeme odpoledne na sv. Cyrila a Metoděje, 5.7. Návrat v pátek 8.7. 
 V pondělí převezmeme 1. cenu Zlatá jeřabina za nejlépe opravenou památku v Kraji 

Vysočina v roce 2021. Děkuji Vám za Vaše hlasy. Finanční dar předáme potřebným 
na Ukrajině. 

 Ve středu 8.6. bude mít kulaté 70.té narozeniny pan jáhen Vladimír Lacina. Při mši 
sv. poděkujeme za dar jeho života - po mši svaté bude malá farní oslava, na kterou 
jste srdečně zváni. 

 V pátek bude program „Noc kostelů“ - z našich kostelů se letos zapojí Zelená hora, 

Herálec a Křižánky. Na Zelené hoře začne program v 19:00 koncertem skupiny 
Listověj. Po koncertu bude trochu netradiční průvodcovské slovo, vždy po půl hodině 
a pokaždé trochu jinak. Kdybyste se chtěli vydat do Křižánek, tam bude v 19:30 
koncert skupiny Profesionálové. 

 Ohlášky snoubenců: v pátek 17. června chtějí uzavřít církevní sňatek v naší farnosti 
tito snoubenci: Martin Lojek a Renata Zemanová (oba ze Žďáru). Can 1053 CIC. 

 Během příštího víkendu bude také kongres milosrdenství v Slavkovicích – plakát 
s programem máte na vývěsce. 

 Příští neděli bude pouť v České Mezi – v 15 hod u babínské kaple Nejsv.- Trojice. 
 
 

   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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