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5. NEDĚLE POSTNÍ
Svátky v týdnu:
Čtvrtek 25. 03. Slavnost Zvěstování Páně
Neděle 28. 03. Květná neděle

 Dnes v neděli bude možné přijmout od 11 – 12 hod a  14.30 – 16.00 hod svaté
přijímání  i svátost smíření.

 Dnes v neděli ve 14.30 pobožnost Křížové cesty. 

 Bohoslužby  tento  týden:  ve  všední  den –  mše  sv.   v  kostele  sv.  Prokopa
PO,UT,ČT,PÁ v 18.00 hod. Ve ST, SO v 8.00 hod. Přítomno může být max. 45
osob. 

 V pátek bude v 17.30 Křížová cesta

 Farní kostel je každý den otevřen k soukromé modlitbě od 8.00 – 18.00.

 Příští neděli při mši sv. v 10.00 budou žehnány ratolesti a budeme si připomínat
slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma. Ratolesti není možné žehnat prostřednictvím
online vysílání. Odpoledne před křížovou cestou proběhne žehnání ratolestí které
si z domu mžete přinést. 

 Pořad  velikonočních  bohoslužeb  a  svátosti  smíření  je  vyvěšen  na  vývěsce  a
stránkách farnosti.

 V pondělí 22. 3. 2021 uplyne jeden rok od úmrtí první oběti koronaviru v naší zemi.

V průběhu následujících dvanácti měsíců zemřelo v souvislosti s pandemií virového
onemocnění covid-19 dalších více než dvacet tisíc našich spoluobčanů. Mnohé další
oběti  patrně  nejsou  zahrnuty  ve  statistikách.  Je  jisté,  že  počet  se  ještě  zdaleka
neuzavřel.  "Vyzýváme  ke  společné  minutě  ticha  v  pravé  poledne  v  pondělí  22.
března.  Přispěje-li  k  této  vzpomínce  vyzvánění  kostelních  zvonů,  připomínka
památky obětí v médiích či důstojné a všech politických motivů prosté vzdání úcty
obětem z úst veřejně působících osobností, budeme si jako společnost moci říct, že
jsme  nenechali  zvítězit  lhostejnost  a  nezájem  o  osudy  druhých,"stojí  ve  výzvě
občanské  iniciativy  „Minuta  ticha“,  která  tuto  akci  pořádá.  Česká  biskupská
konference se připojuje k této občanské iniciativě, a v pondělí 22. 3. 2021 v době od
12.00  budou  znít  kostelní  zvony  jako  připomínka  a  symbolické  uctění  památky
zemřelých v souvislosti s touto nemocí a jako vyjádření podpory pozůstalým.
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