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16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Svátky v týdnu:
Čtvrtek 22. 7. Svátek  sv. Marie Magdalény
Pátek 23. 7. Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Neděle 25. 7. 17. 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.

 V neděli 18.7.2021 bude v 12.00 poutní mše sv. k Panně Marii Karmelské v
obci Vysoké.

 Dnes byla sbírka na bohoslovce. Všem dárcům děkuji.
 Příští neděli bude v 11.30 hod poutní mše sv. v Mělkovicích.
 V neděli 25. 7. 2021 se bude slavit 1. Světový den prarodičů a starých lidí,

který  koncem  ledna  vyhlásil  papež  František  a  zvolil  pro  něj  motto
parafrázující  Ježíšova  slova  z  Matoušova  evangelia:  „Já  jsem  s  tebou  po
všechny dny“. Poselství papeže Františka si můžete v papírové podobě vzít ve
vchodě pod nástěnkama, nebo je možné si ho přečíst na stránkách farnosti. Tak
je  i  umístěno  videoposelství  arcibiskupa  Graubnera  k  tomuto  dni.  Je  také
možné získat v tento den plnomocné odpustky.  

 Odpustky se udělují za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, eucharistické 
přijímání a modlitba na úmysl papeže) věřícím, kteří se při této příležitosti 
zúčastní papežské mše ve Vatikánu nebo jiných oslav po celém světě. Pro 
získání odpustků stačí také strávit přiměřené množství času návštěvou nebo 
virtuálním kontaktem se staršími lidmi v nouzi nebo v obtížné situaci. 
Odpustky mohou získat také staří lidé, nemocní a všichni, kdo z vážných 
důvodů nemohou opustit své domovy a obětují své modlitby, bolesti a utrpení 
milosrdnému Bohu duchovně zúčastní oslav tohoto světového dne, zejména 
papežské liturgie přenášené médii.

 V létě mohou rodiče využít  pro své děti ve věku 3-6 let školku 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. 
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