
       14. neděle v mezidobí       

 3. července 2022 

     Tato mše svatá byla obětována za farníky. 
 
 

     LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE                                                            

   Pondělí   –   Památka sv. Prokopa, opata 

   Úterý       –   Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa,  

                                                   patronů Evropy, hlavních patronů Moravy 

   Středa     –   Památka sv. Marie Goretti, panny a mučednice 

   Neděle     –  15. neděle v mezidobí  
 

 
 

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   
  Pondělí  17:15 -   Za mír a za ukončení války na Ukrajině 

  Úterý       9:00  -  Na poděkování za dar života 

  Středa   17:15  -  Za + rodinu Havelkovu a Brožovu 

  Čtvrtek  17:00  -  A d o r a c e                           
  Pátek     17:15  -  Za Ladisl. a Jaroslavu Klamertovy a Štěpánku a Frant. Novotných                                                                                    
  Sobota   13:00  -  Svatební obřad: Vít a Denisa 

                 16:30  - Zelená hora: Za + Františka Víznera, živou a + rodinu  
  Neděle     9:00  - Za Jana Urbana, živou a + rod. Urbanovu, Vodičkovu a Kremerovu 

 
 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  
 Děkuji Vám za dary při sbírce na bohoslovce. Minulou neděli se vybralo 21.300,- Kč. 

 Dnes v 18:30 zvu na setkání účastníky letošního puťáku. Mohou s nimi přijít i 

rodiče. Odjíždíme v úterý odpoledne ve 14 hod. a vracíme se v pátek večer. 

 Pokud nemáte program na zítřek nebo úterý, doporučuji jet na pouť na Velehrad a 
zúčastnit se 23. ročníků Dnů lidí dobré vůle s bohatým programem. 

 Cyrilometodějská pouť bude také nedaleko ve Škrdlovicích... 

 Naší mládeži a studentům vřele doporučuji se přihlásit a zúčastnit Celostátního 
setkání mládeže v Hradci Králové – od 9. do 14. srpna. Motto je: „Vstaň, udělám z 

tebe svědka toho, cos viděl.“ 

 Ohlášky snoubenců: dne 23.7. chtějí uzavřít církevní sňatek v naší farnosti tito 

snoubenci: Vojtěch Mokrý a Sabina Mičková (oba z Březí n/Osl) a ve stejný den 
Ondřej Jána (Žďár n/S) a Martina Pejchlová (Řečice). Can 1053 CIC. 

 Příští sobotu bude společenství Modlitby matek – 9.7. v 18:00 hod. 

 Upozorňuji, že v období od 6.7. do 21.7. 2022 nebude možný vjezd vozidel do 
areálu zámku hlavní branou od silnice.  

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

 Po dobu prázdnin je denně otevřena bazilika i Dolní hřbitov od 10 do 16 hod. 

 
 

   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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