
13. neděle v mezidobí       

26. června 2022 

     Tato mše svatá byla obětována za poděkování za dar života,  
prosba o Boží pomoc a ochranu PM. 

 

     LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE                                                            

   Úterý    –   Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka  
   Středa   –   Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů (hlavních patronů brněnské diecéze) 

   Pátek    –   První pátek v měsíci 
   Neděle  –  14. neděle v mezidobí  

 

 

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   
  Pondělí  17:15 - Na poděkování za 20 let manželství a za rodinu Kolouškovu 

  Úterý      12:00 - Zelená hora: Requiem za + Josefa Šíra 

  Středa     Mše svatá nebude     (16:00 Brno – Petrov, uvedení biskupa Pavla) 

  Čtvrtek  17:00  - A d o r a c e                           
  Pátek     17:15  - Za rodinu Chybovu , Pometlovu a Nedělkovu  
  Sobota   11:00   -  Svatební obřad: Jaroslav a Michaela 

                   13:00  -  Svatební obřad: Matěj a Kateřina 

                 16:30  - Zelená hora: Za + Vojtěcha Volavého, živou a + rod. Volavých 

  Neděle     9:00  - Za farníky 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  
 Děkuji Vám za dary při dnešní sbírce na bohoslovce na podporu kněžského semináře. 

 V den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 při pontifikální 
bohoslužbě v 16.00 hodin nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský Mons. 
Pavel Konzbul kanonicky převezme vedení diecéze. Emeritní biskup a apoštolský 
administrátor sede vacante Vojtěch Cikrle při této příležitosti poděkuje za dvaatřicet 
let ve službě diecézního biskupa. Všichni jste na tuto bohoslužbu srdečně zváni. Ti, 
kteří nemohou přijet osobně, mohou využít přímého přenosu v televizi Noe nebo v 
Radiu Proglas. 

 Slavnost sv. Petra a Pavla oslavíme v pondělí, nebo v den slavnosti při mši svaté v 

8:00 u sv. Prokopa na konec školního roku. 

 Ve čtvrtek je kněžská rekolekce v Novém Městě na Mor. V 8:30 mše svatá. 

 Nemocné budeme navštěvovat na první pátek dopoledne. 

 Ohlášky snoubenců: dne 9.7. chtějí uzavřít církevní sňatek v naší farnosti tito 
snoubenci: Vít Sedláček (Moravany) a Denisa Uherková (Brno) a dne 16.7. Luděk 
Janda (Brno) a Tereza Vencovská (Vojnův Městec), ve stejný den také Vojtěch 
Brukner (Humpolec) a Aneta Laštovičková (Ostrov n/Osl.). Can 1053 CIC. 

 Dětem a studentům přeji požehnané prázdniny. 

 Také dnes přijměte pozvání do farní kavárny v rajském dvoře a v křížové chodbě. 

 
   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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