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SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Svátky v týdnu:

Pátek 20. 8. Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Sobota 21. 8. Památka sv. Pia X., papeže
Neděle 22. 8. 21. 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.  Ne v 7:30; 10.00; 18.00.

 V úterý 10. srpna 2021 odpoledne zemřel v Kalifornii Mons. ThDr. Mons Petr
Esterka, emeritní pomocný biskup brněnský a titulární biskup čefalenský. Po
posledním rozloučení v pátek 20. srpna 2021 ve společenství českých krajanů
v USA, o které řadu let jako kněz a později jako biskup pečoval v rámci České
katolické misie, bude jeho tělo převezeno do České republiky. Po zádušní mši
v Brně na Petrově a v jeho rodišti Dolních Bojanovicích zde bude pochován
na místním hřbitově. 

 V naší  farnosti  bude  za  zemřelého  otce  biskupa  Petra  slavena  mše  sv.  ve
středu 18.8.2021 v 8.00.

 Na  stolečku  nebo  na  stránkách  farnosti  jsou  k  dispozici  přihlášky  do
náboženství na nový školní rok. Přihlášky odevzdejte do 12.9.2021 

 Výuka  náboženství  bude  probíhat  i  na  státním  gymnáziu.  Přihlášky  pro
studenty jak nižšího i vyššího gymnázia můžete použít stejné jak pro základní
školy.  Ty odevzdejte  na  faru.  Přihlásit  se  tam mohou  i  studenti  z  jiných
středních   škol.  Výuka  by  měla  začít  začátkem října.  Kdy  přesně  hodiny
budou bude upřesněno po dohodě s přihlášenými.

 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 16.-20.8. 2021.

 Oznamujeme, že v sobotu 21.8.2021 hodlají v kostele v Novém Městě n. Mor.
uzavřít církevní manželství snoubenci  Jan Janíček a Aneta Skalníková ze
Žďáru  nad  Sázavou.  Pokud  by  někdo  věděl  o  nějaké  překážce  která  by
sňatku bránila je povinen to oznámit duchovnímu správci.
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