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13.NEDĚLE V MEZIDOBÍ – SLAVNOST 1. SV. PŘÍJÍMÁNÍ

Svátky v týdnu:
Pondělí 28. 6. Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Úterý 29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních 

patronů brněnské diecéze
Sobota 3. 7. Svátek sv. Tomáše, apoštola
Neděle 4. 7. Slavnost sv. Prokopa, opata  - poutní slavnost

 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.

 Dnešní sbírka byla na pomoc lidem postiženými přírodní katastrofou.

 V neděli  27.6.  v  19 hod by byla na faře taková rychlá  informativní
schůzka pro mladší biřmovance do 20 let. Kdo by měl ještě zájem může
se ještě přihlásit. Spodní hranice je 15 let a ukončená základní devítiletá
školní docházka.

 V pondělí v 19.00 na faře – modlitby matek

 Ve čtvrtek a v pátek možnost sv. smíření od 16.30 do 18.00.

 Ve čtvrtek po mši sv. adorace do 19.30.

 HLAVNÍ  POUŤ  k  patronu  kostela  sv.  Prokopovi  –  patrona  našeho
kostela si připomeneme v den památky sv. Prokopa  tj. v neděli 4.7. při
mši sv. v 7.30; 10.00; 18.00.  

 V  neděli  bude  ve 14.30  svátostné  požehnání.  V  důsledku  situace  a
omezení které prožíváme letos nebude posezení na farní zahradě. 

 Příští neděli bude sbírka na opravy kostela. 

 Svátost  biřmování  -  koncil  učí,  že  svátostí  biřmování  se  pokřtění
dokonaleji  spojují  s  církví  i  s  Kristem a  jsou  obdařeni  zvláštní  silou
Ducha svatého. A proto jsou ještě více povinni a připraveni šířit a bránit
víru slovem i skutkem jako opravdový Kristovy svědkové. Biřmování je
završením křtu  a  křesťanské  iniciace  a  uschopňuje  ke  službě  kmotra.
Člověk  který  není  biřmovaný  nemůže  jít  za  kmotra  ke  křtu  nebo  k
biřmování. Přihlásit se může člověk, který je pokřtěný a dovršil  již 15
rok věku a  má ukončenou základní  školní  docházku.  Přihlášky jsou k



dispozici na stránkách farnosti nebo na stolečku.

 V létě mohou rodiče využít pro své děti ve věku 3-6 let Hvězdičku. Cena je
250 Kč/týden+35Kč/odebraný oběd. Pokud by měl někdo finanční problém
tak mu umíme pomoci. Je třeba možné na jeden týden - lze to pojmout na
"týdenní příměstský křesťanský tábor bez spaní". Nejvíc prázdné jsou týdny
26. - 30.7.; 2.-6.8.; 16.-20.8. 


