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7. dubna 2013 
Mše svatá byla obětována za + Zdeňka a Milana Krejčích,  

rodiče a Františka Šustra. 
 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 
Pondělí     –    Slavnost Zvěstování Páně 
Úterý         –    Památka sv. Marie Kleofášovy  
Čtvrtek      –    Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka 
Neděle       –    3. neděle velikonoční  
 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU 
Pondělí   17:15   -    Za živou a + rodinu Pohankovu a Pavlínovu 
Středa     17:15   -   Za + Vratislava Lacinu a Marii Muchovou 
Čtvrtek    17:00   -   adorace        18:00 – bohoslužba slova v Polničce 
Pátek       17:15   -   Za živou a + rod. Šislerovu a Veselých, Stanislavu  
                                      Dostálovou a duše v očistci 
Sobota    11:00   -    Svatební mše svatá za Davida a Veroniku 
Neděle       9:00   -   Za farníky 
   

DALŠÍ OZNÁMENÍ  
 Dnes je hlavní pouť ve Slavkovicích. Mši svatou ve 14:30 bude mít 

královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál. 
 Odpoledne v 16:00 hod. bude další setkání dětí prvokomunikantů. 
 Děkuji Vám za dary při velikonoční sbírce minulou neděli.  
 Děti, pokud máte doma své postní kasičky s almužnou, můžete je přinést do 

kostela do příští neděle. Děkuji Vám za Vaši obětavost. 
 V pátek 12.4. zvu všechny manželé a dospělé na společenství. Začátek je ve 20 

hod. a téma: „pravda“. Také mládež bude mít setkání v pátek v 19:00 hod. 
 V sobotu bude společenství Modlitby matek, 18:00 v křížové chodbě. 
 Příští neděli bude mše svatá s latinskými chorálovými zpěvy.  
 V Horácké galerii v Novém Městě na Mor. bude výstava fotografií Jindřicha 

Štreita (info na plakátku).  
 Ohlášky snoubenců: v sobotu 4. května chtějí uzavřít církevní sňatek tito 

snoubenci: Petra Kezniklová (Újezd u Nížkova) a Radim Krupička (Žďár n/S). 
Can. 1053 CIC. 

 Duchovní cvičení s otcem Eliasem – od 10. do 12. května ve Volfířově. 
Účastnický poplatek je 700,-Kč. 

 Příští neděli se budou rozdávat hlasovací lístky pro volbu členů nové pastorační 
farní rady. 

 
Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zalesky@biskupstvi.cz 

http://zdarskefarnosti.cz 


