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5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Svátky v týdnu:
Středa 3. 5. Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštol
Čtvrtek 6. 5. Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Sobota 8. 5. Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Neděle 9. 5. 6. neděle velikonoční

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

 Dnes byla sbírka na opravy. Všem dárcům děkuji.

 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.

 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 pronásledované křesťany. Všem dárcům děkuji.

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

 Od 26.4. 2021 již neplatí omezení počtu účastníků 10 % kapacity kostela, ale je
možné využít  kapacitu kostela. Tato opatření se týkají  výhradně bohoslužeb,
které jsou zahrnuty do výkonu práva pokojně se shromažďovat. Bohoslužeb se
mohou  věřící  účastnit  za  splnění  tří  stále  platných podmínek,  kterými  jsou:
ochrana dýchacích cest  (respirátory  nebo nanoroušky),  dezinfekce  před
vstupem do kostela a že účastníci mezi sebou dodrží rozestupy dva metry, s
výjimkou členů jedné domácnosti.

 Bohoslužby příští neděle -  budou  -v neděli 7.30; 10.00 (online). Ti kdo se
budou účastnit  tak prosím o dodržení  těchto podmínek (desinfekce,  ochrana
dýchacích cest a rozestupy).

 Pro ty kteří se osobně  nebudou účastnit bude možné opět přijmout eucharistii a
sv. smíření od 11-12  a od 14.30 do 16.00 hod. 

 Oblastní charita Žďár nad Sázavou hledá dobrovolníky nad 18 let na pomoc při
organizaci osob v Očkovacím centru ve Žďáře nad Sázavou. Možnost přihlásit
se na pomoc a informace naleznete na webových stránkách Oblastní charity
Žďár nad Sázavou: w  ww.zdar.charita

https://zdar.charita.cz/hledame-dobrovolniky-na-koordinacni-vypomoc/
http://ww.zdar.charita.cz/
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