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2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Svátky v týdnu:
Pondělí 25.4. Svátek sv. Marka, evangelisty
Pátek     29.4. Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve,

patronky Evropy
Neděle 01.5. 3. neděle velikonoční 
 Bohoslužby tento týden:  ve všední den – mše sv. v kostele sv. Prokopa v

PO,ÚT, ČT, PÁ, SO v 18.00 hod.,  ST v 8.00 hod., Ne v 7:30; 10.00;
18.00.

 Ve středu 27.4.2022 ve 13.30 hod jsou senioři zváni do Klubu seniorů. 
 V pátek  zveme  rodiče  s  dětmi  na  dětskou  mši  sv.  Po  mši  sv.  budeme

pokračovat s přípravou na 1. sv. přijímání.

 V sobotu 30.4. 2022 bude v olomouckém semináři setkání ministrantů (věk
od 12 let) brněnské diecéze. Informace o odjezdu budou upřesněny. 

 V sobotu  30.4.2022 bude na faře  pro děti  které  letos poprvé přistoupí  k
eucharistii od 9-16 h připraven program v rámci přípravy.

 V  sobotu  30.4.2022  při  mši  svaté  v  18.00  bude  udělována  svátost
nemocných. Prosím řekněte to všem kterých se to týká a chtějí tuto svátost
přijmout. Mohou ji přijmout vážně nemocní /nezáleží na věku/ nebo starší
lidé, i když se cítí celkem dobře. Od 17.00 bude možnost svátosti smíření.

 V  sobotu  30.4.2022  budou  v  kostele  Nejsvětější  Trojice  komentované
prohlídky.  Jednotlivé časy jsou na plakátcích. ( Všimnout si můžete nové
instalovaných bočních oltářů a nebo nově instalované a opravené sakristiové
skříně ( darovaná farností Fryšták).

 Prosím ty, kteří by se aktivně chtěli do provozu farní kavárny zapojit.
Prosím o utvoření skupinek min 4 osoby, které by měli v danou neděli
službu v obsluze. Skupinky by se střídaly – když jich bude více jen lépe.
Prosím přihlaste se na buď v sakristii nebo u faráře. Skupinky budou
zaškoleny.  Provoz první kavárny bude zahájen příští neděli 1. května. Jste
zváni.

 Májové  pobožnosti  -   před  večerní  mší  sv.   PO,  ÚT,  ČT,  PÁ,  SO,  NE
začátek 17.15 – ráno ST 7.15 hod.

 Příští neděli bude sbírka na opravy.


