Rok 2018 ve farnosti
Herálec pod Žákovou horou

o.a.m.D.g.

Začátek přípravy na 1. svaté přijímání
neděle 28.1. v 15:00 v Klášteře – společné první
setkání dětí i rodičů pro Žďár n/S II a Herálec
Kurz aranžování v liturgickém prostoru - fara
úterý 30.1. od 16 do 20 hod. KLÁŠTER
Přednáška s promítáním – Santini
neděle 18.2. 17:00 v KD v Herálci
Život a dílo Jana Blažeje Santiniho Aichla
Společné udělování svátosti nemocných
úterý 13.2. v 18:00 – farní kostel sv. Kateřiny
Popeleční středa – začátek postní doby
středa 14.2. (mše sv. v 18:30)
Přednášky o historii, umění a architektuře
soboty 3.3., 12.3., 17.3. – vždy v 18 hod.
v Klášteře – křížová chodba
Setkání mládeže s biskupem – Brno
sobota 24.3. od 9:00 katedrála sv. Petra a Pavla
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
neděle 1.4. – Hod Boží velikonoční
Víkend pro ministranty
od 20.4. do 22.4. - Praha
Krojová pouť na Zelené hoře
úterý 8.5. v 10:00
Duchovní obnova s P. Eliasem Vellou
Téma: „Spiritualita otců pouště“
od 8.5. do 10.5. vždy večer v Klášteře
Hlavní svatojánská pouť na Zelené hoře
sobota a neděle 12.5. a 13.5.
středa 16.5.
Česká Mez – pouť ke kapli Nejsvětější Trojice
neděle 27.5. v 15:00 hod.
Pouť v Herálci – slavnost Těla a Krve Páně
neděle 3.6. v 11:00
První svaté přijímání – Herálec
neděle 10.6. v 11:00
Stržanov – pouť ke kapli sv. Antonína z Padovy
neděle 10.6. v 15:00 hod.
Kněžské svěcení – Brno (R.D.Tomáš Marada)
sobota 30.6. v 9:00
Putovní tábor pro mládež od 12. let – Český ráj
od pondělí 2.7. do čtvrtka 5.7.
20. expedice mládeže – Toskánsko 2018
od úterý 17.7 do 25.7. pro mládež od 14. let
Cikháj – pouť ke kapli sv. Anny
neděle 29.7. v 15:00 hod.
Křižánky – pouť ve filiálním kostele Panny Marie
Pomocnice křesťanů
neděle 5.8. v 11:00 hod.
Pouť do baziliky Nanebevzetí Panny Marie
neděle 12.8. v 9:00 hod.
středa 15.8. v 17:15 hod.
Pěší pouť – poutní místa Severních Čech
od 19.8. do 24.8. s ubytováním v Jiřetíně pod Jedlovou
XV. diecézní pouť rodin
sobota 1.9. - tentokrát trochu netradičně !
Polnička – pouť ke kapli sv. Andělů strážných
neděle 2.9. v 11:00 hod.
Světnov – pouť ke kapli sv. Václava
neděle 30.9. ve14 hod.

