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12.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Svátky v týdnu:
Pondělí 21. 6. Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Čtvrtek 24. 6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Neděle 27. 6. 13. neděle v mezidobí

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

 Biskupské gymnázium a Střední škola gastronomická A. Kolpinga vás zvou na
společné slavení mše sv. ve středu 23. června v 8:00.  Poděkujeme za dary,
kterými nás Hospodin zahrnul v tomto školním roce. Hlavním celebrantem bude
o. Vladimír Záleský.

 Ve čtvrtek po mši sv. adorace do 19.30.
 V pátek 25.6.2021 bude po mši sv. (cca 19.00 kaple sv. Barbory)  příprava dětí

které letos mají přistoupit 1. sv. přijímání. 

 V sobotu  26.6.2021 bude  ve  14.00  první  svatá  zpověď.  Mohou přijít  nejen
rodiče s dětmi ale i ostatní. Zpovídat bude i P. M. Kulifaj z Nového Města. 

 Příští neděli bude sbírka na bohoslovce. Všem dárcům děkuji.

 Příští neděli budeme slavit slavnost prvního svatého přijímání a to při mši sv. v 
10.00.  K eucharistii přistoupí 20 dětí naší farnosti. Mysleme na děti a jejich 
rodiče i v modlitbě.

 Oblastní  Charita  Žďár  nad  Sázavou  přijme  pracovníka  na  práci  údržbář
vozového  parku  a  vrchní  sestru  domácí  zdravotní  péče.  Více  informací  na
nástěnce u vstupu do kostela a webové stránce charity.

 Biskupství Brno zve mladé ve věku od 14 do 20 let na letní diecézní setkání
mládeže a to v termínu od 11 – 15.8. 2021 v prostorách Bigy Brno. Více info na
mladež.biskupství.cz 

 Informace pro ty kteří jsou přihlášeni k přípravě na svátost biřmování. Z důvodu
opatření se v naší farnosti  termín posouvá na příští  rok. Prosím ty kteří jsou
přihlášeni a je jim do 20 roků, že by  v neděli 27.6. v 19 hod byla na faře
taková rychlá informativní schůzka. Kdo by měl zájem může se ještě přihlásit.
Spodní hranice je 15 let a ukončená základní devítiletá školní docházka.
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