
  Slavnost Nejsvětější Trojice      

 

12. června 2022 

     Tato mše svatá byla obětována za + Františka Pulkrábka a jeho rodiče. 
 
 
 

     LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE                                                            

   Pondělí   –   Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve  
   Středa     –   Památka sv. Víta, mučedníka 

   Čtvrtek    –   Slavnost Těla a Krve Páně, Boží Tělo 

   Neděle     –   12. neděle v mezidobí  
 

 
 

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   
  Pondělí   17:15  -  Na úmysl dárce 

  Středa    17:15   -  Za + Aloise Šimka a rodiče 

  Čtvrtek   18:00   -  Na poděkování za dar Eucharistie a za prvokomunikanty                         
  Pátek       11:00    -   NPM: svatební obřad:  Renata a Martin 

                    17:15  -  Za Františka Pešla, živou a + rod. Pešlovu a Lemperovu 

  Sobota   16:30  -  Zel. hora: Za živé a + z rod. Matulkovy, Kolenáčovy a Kučerovy 

  Neděle      9:00  -  Za farníky 

 

 
 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  
 Dnes je pouť v České Mezi – mše sv. bude v 15:00 na Babíně u kaple Nejsv. Trojice. 
 Během dnešního odpoledne ještě bude pokračovat kongres milosrdenství ve 

Slavkovicích – v 15 hod bude mít mši svatou arcibiskup olomoucký a teď i Pražský? 

 Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce na Charitativní účely minulou neděli. Vybralo se 

20.000,- Kč.  
 Děkuji všem kdo pomohli s oslavou narozenin jáhna Vladimíra a také s přípravou 

Noci kostelů. 
 Ve čtvrtek bude mše svatá o něco později. Na Boží Tělo bude eucharistický průvod 

na rajský dvůr. Zveme děti a družičky aby se připojily k průvodu. 
 Ten den je 16.6., proto bude také Nikodémova noc – od 20 do 22 hodin. 
 Příští neděli bude pouť ve Stržanově, v 15 hod u kaple sv. Antonína z Padovy. 
 Inaugurační varhanní koncert pana prof. Jaroslava Tůmy bude v bazilice v sobotu 

25.6. v 18:00 hod. 
 Vítám mezi námi bohoslovce Teologického konviktu i otce spirituála P. Petra 

Vrbackého. 
  

 
 

   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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