
3. neděle velikonoční   

1. května 2022 

  Dnešní mše svatá byla obětována za farníky . 
 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 

   Pondělí  –  Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 

   Úterý      –  Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 

   Pátek     –  Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 

   Neděle   –   4. neděle velikonoční  Den modliteb za povolání k duchov. stavu  

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   
  Úterý     18:00  –  Za Annu a Rudolfa Dítětovy, snachu, vnuka a manžele  

                                                                                                         Mrkosovy 

  Čtvrtek  18:00  –  A d o r a c e   

  Sobota   18:00  -  Mše svatá na Křižánkách  

  Neděle   11:00  –  Za živou a + rodinu Dítětovu 

 
 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  
◆ Dnes v 18| hod bude májová pobožnost (+ modlitba za povolání) a 

hned potom společenství Modlitby matek. 
◆ Předposlední setkání prvokomunikantů bude v úterý 3.5. v 17 hod. 
◆ V pondělí 2. května v 19:00 bude mít na BiGy přednášku RNDr. David 

Pithart, CSc., hydrobiolog, který se zabývá aplikovanou říční ekologií a 
ochranou vody. 

◆ Děkanátní setkání mládeže bude v Novém Městě na Mor. příští sobotu 
7.5. Program je od 10:00. Mše sv. ve 14:30. 

◆ V sobotu bude na ZH motorkářská pouť v 11:00. 
◆ Letošní pěší farní pouť je již obsazena. Je ale možné se přihlašovat na 

třídenní pobyt na Velehradě – ať už s cykloprogramem nebo s 
vlastním rodinným programem – od 17. do 19. srpna. 

◆ Také jsou ještě volná místa na farní chaloupku pro děti – letos v 
Radešínské Svratce od 16. do 23. července. 

◆ Mládež od 12. ti let se může přihlašovat na puťák do Posázaví – od 5. 
do 8.7. a ti starší od 14. ti let se mohou hlásil na 24. expedici do 
Srbska a Kosova od 17. do 23.7. 

◆ Tento týden bude denně modlitba za nová povolání k zasvěcenému 
životu. K tomu nás povzbuzují také čeští a moravští biskupové. 
 

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