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29.NEDĚLE V MEZIDOBÍ – MISIJNÍ NEDĚLE

Svátky v týdnu:
Neděle 28. 10. Slavnost Výročí posvěcení kostela

 Dnes byla sbírka na misie. Všem dárcům Pán Bůh zaplať 
 Mše sv. v tomto týdnu budou podle pravidelného pořádku.
 V pondělí 22.10.2018 v 17.00 na faře Misijní klubko. Budou se

vyrábět svíčky, svícny a ozdoby pro misijní jarmark.
 Biskupské  gymnázium  vás  zve  na  cyklus  přednášek  s  názvem

„Ježíšova  revoluce“  Začíná  ve  středu  24.10.2018  v  17.00  na
Biskupském gymnáziu. Přednáší Ing. Jiří Šenkýř. 

 Ve čtvrtek 25.10.2018 ve 13.00 bude v kostele Nejsvětější Trojice
pohřeb pana Františka Bloudka ze Žďáru nad Sázavou.

 SLAVNOST  S  VÝSADBOU  LÍPY  STOLETÍ  ke  100.  výročí
vzniku ČSR Srdečně vás zveme na setkání, při kterém společně v
parku před Biskupským gymnáziem vysadíme lípu století. V pátek
26. 10. 2018 ve 12:00. Vystoupí pěvecký soubor BIGY, dále Jaro
Aviv & Katie Henry a Lubomír Honek Akci pořádají  církve ze
Žďáru  nad  Sázavou  ve  spolupráci  s  Biskupským gymnáziem v
rámci projektu Staleté kořeny

 Sdružení  křesťanských  seniorů  vás  zve  na  besedu  TELEVIZE
NOE – televize dobrých zpráv.  Ta bude v pátek 26.10.2018 po
večerní mši sv. v kostele sv. Prokopa. Přednášet a diskutovat bude
Petr  Kudela,  který od roku 2002 pracuje  jako zástupce  ředitele
studia Telepace v Ostravě. Jste zváni.

 V pátek zveme rodiče s dětmi na dětskou mši sv.

 Příští sobotu při mši sv. 18.00 bude zpívat sbor Cantus Bratislava.

 Příští  neděli  si  budeme  připomínat  výroční  posvěcení  našeho
kostela.  Zároveň  v  tento  den  budeme  prožívat  oslavy  100  let
republiky.  Proto příští neděli bude mše sv. v 9.00 slavena za náš



národ a po mši cca. 10 hod bude následovat od kostela sv. Prokopa
průvod k  bystě  T.G.M.  Masaryka,  pomníku  padlých  1.  světové
války na ul. Sadová a vysazení stromu svobody.  Mše sv. v 10.30
nebude.


