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SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

Svátky v týdnu:
Úterý 31. 12. Poděkování a prosba o Boží pomoc do Nového roku
Středa 1. 1 Slavnost Matky Boží, Panny Marie – zasvěcený 

svátek
Čtvrtek 2. 1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

biskupů a učitelů církve
Neděle 5. 1. 2. neděle po Narození Páně

 V pondělí 30.12.2019 v 19.00 na faře modlitby matek

 V pátek možnost sv. smíření od 16.30 – 18.00

 V pátek 3.1.2020 – první pátek -  mše sv. 8.00 a 18.00

 První pátek 3.1.2020 – návštěvy nemocných. 
 V sobotu 4.1.2020 bude probíhat Tříkrálová sbírka zde ve Žďáru

nad Sázavou.  Prosíme o pomoc s koledováním tří  králů. Vítány
jsou děti,  mládež a osoby starší 15 let,  které by skupinky králů
doprovodili. Zájemci o koledování se setkají v sobotu 4. ledna v
7.30 na faře u sv. Prokopa, kde se rozdělí do skupinek a obdrží
potřebné  materiály  ke  koledě.  V  8.15  hodin  se  přesunou  do
kostela,  kde  bude  králům  uděleno  požehnání  na  cestu.  Vlastní
oblečení  (stačí  barevný kus látky či  deka)  a  koruna je  vítaným
doplňkem.

 Přispět do tříkrálové sbírky bude možné i v kostele kde bude ve
zpovědní kapli pokladnička označená s logem Tříkrálové sbírky.  

 V sobotu 4.1. 2020 v 17.00 mariánská pobožnost první soboty

 Příští neděli bude sbírka na opravy.
 Na  svátek  sv.  Štěpána  jsme  tu  na  mši  sv.  v  10.30  měli  kněze

řeckokatolické církve z Ukrajiny z farnosti Bogdan. Stalo se jim
tam neštěstí že jim tam vyhořela fara. Rád bych jim aspoň trochu
pomohl.  Ve  zpovědní  kapli  je  pokladnička  která  tam  bude  do
12.1.2019. Pokud uznáte za vhodné tak za jakýkoli dar děkuji. 
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