
Května neděle  - pašijová  

10. dubna 2022 

  Dnešní mše svatá byla obětována za rodiče Štěpánkovy, živou a + rodinu. 
 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 

                                      Svatý týden 

   Čtvrtek   –  Zelený čtvrtek – den ustanovení kněžství a Eucharistie 

   Pátek      –  Velký pátek – den umučení Páně – den přísného postu 

   Sobota   –  Bílá sobota –  den modlitby a očekávání Vzkříšení Páně 

   Neděle   –  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Hod Boží velikonoční  

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   
  Úterý    18:00  –  Za Ladisl. Vodičku, rodiče, souroz. a manžele Otradovských 

  Čtvrtek 19:00  –  Mše sv. na památku Večeře Páně – na poděkování 

  Pátek    18:00  –  Obřady Velkého pátku   

  Sobota  19:00  –  Za Marii a Karla Teplého, rodiče a dceru Zdenu Netolickou 

  Neděle  11:00   –  Na poděkování za 50 roků manželství a za požehnání  
                                                                       pro celou rodinu (Jiří a Marie Balkovy) 

 
 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  
◆ Dnes bude svatá zpověď v bazilice od 14:00 do 16:00 a v pondělí celý 

den u sv. Prokopa. Zde budu zpovídat v úterý od 17:30 a po mši. 
◆ Dnes v 17:00 bude křížová cesta, kterou dnes povedou naše děti. 

Hned potom jsou děti i jejich rodiče zváni na faru, kde si budou moci 
ozdobit velikonoční svíci. 

◆ Svatý týden: na Zelený čtvrtek bude Adorace v Getsemanské zahradě 
do 21:00 hod. Na Velký pátek bude adorace u Božího hrobu také do 
21:00 hod. Na Bílou sobotu adorace do 12:00. K oslavě Vigílie 
Zmrtvýchvstání se sejdeme v 19 hod. a na Vzkříšení – v neděli, bude 
žehnání pokrmů.  

◆ Zvu Vás na dnešní ekumenickou modlitbu za Ukrajinu: v 17:00 na 
Zelené hoře. 

◆ Potravinová sbírka celého žďárského děkanství pro Ukrajinu bude 
končit zítra – v pondělí. Děkuji Vám za štědré a hojné dary. Již nyní 
máme asi 3,5 tun potravin… Poslední možnost se připojit ke sbírce je 
úterý.  
 

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  heralec@dieceze.cz 
http://www.farnost.katolik.cz/heralec 
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