
    14. neděle v mezidobí 

 

3. července 2022 

  Dnešní mše svatá byla obětována za Františka Rolence a rodiče,  
rodinu Vaškovu, Lvovu a Karla Wagnera. 

 

 

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   
  Úterý      11:00  –  Za Amálii a Antonína, Blaženu a Karla Ptáčkovy 

  Čtvrtek  18:00  –   A d o r a c e   
  Sobota    9:00   –  Requiem: Za + Marii Zástěrovou              

  Neděle   11:00  –   Za farníky   

 
 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  
◆ Děkuji Vám za dary při sbírce na bohoslovce. Minulou neděli se vybralo 10.000,- 

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 ve Škrdlovicích. 5.7. ve 14 hod. 

◆ 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.“ 

◆ Jak si víte, v neděli 31.7. bude mše svatá již v 7:30 kvůli programu srazu rodáků. 
Ten den budu mít nedělní mši svatou také na Křižánkách v 11:00, můžete toho 
využít.  

◆ V sobotu 9.7. ve 14:00 bude křest Veroniky Urbánkové. 

◆ Náklady na opravu střechy farního kostela: tesařské práce (Mach Sázava) – 
55.000,- Kč, natěračské práce (Volný) – 340.000,- K. Na opravy jsme čerpali dotace 
v této výši: Kraj Vysočina 157.000,- Kč a obec Herálec – 150.000,- Kč 

 
 

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

mailto:zalesky@biskupstvi.cz

