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4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE

Svátky v týdnu:
Pátek 29. 4. Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky 

církve, patronky Evropy
Neděle 2. 5. 5. neděle velikonoční

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

 Bohoslužby tento týden: ve všední den – mše sv.  v kostele sv. Prokopa PO,
UT, ČT, PÁ v 18.00 hod.,  ST, SO v 8.00.

  Ve středu 28.04.  2021 bude v kostele  sv.  Prokopa  ve  13.00 pohřeb  paní
Marty Mičkové ze Žďáru nad Sázavou.

 V sobotu 1.5. 2021 bude v kostele sv. Prokopa v 10.00 pohřeb paní Anny
Křivové z Hamrů nad Sázavou. 

 Své peněžní dary můžete vhodit buď do pokladniček v kostele nebo můžete
zaslat na účet farnosti. Číslo účtu farnosti je na stránkách farnosti.

 Příští neděli bude sbírka na opravy. Všem dárcům děkuji.

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

 V  sobotu  vstoupíme  do  měsíce  května  který  je  zasvěcen  Panně  Marii.
Papežská rada pro novou evangelizaci ve středu 21. dubna uvedla,  že „pro
hlubokou  touhu  Svatého  otce  bude  měsíc  květen  věnován  modlitebnímu
maratonu na téma  ‘Modlitba k Bohu stoupala ustavičně z  celé  církve'“.
Katolické  svatyně  celého  světa  budou  zvláštním  způsobem  zapojeny  jako
propagátoři  modlitby  růžence  mezi  katolickými  jednotlivci,  rodinami  a
komunitami. Třicet poutních míst se bude střídat ve vedení každodenního
živě  přenášeného  růžence  v  18.00  hodin  (středoevropského  času).
Katolická církev zasvěcuje měsíc květen Nejsvětější Panně Marii. Svatý otec
zahájí tento měsíc modlitby 1. května a poprosí o Mariinu přímluvu. Protože
nelze konat májové pobožnosti tak jak jsme zvyklí, můžeme se jak jednotlivci
i rodiny zapojit  do modlitby růžence.
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