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3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Svátky v týdnu:
Pondělí 2. 5. Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Úterý 3. 5. Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Pátek 6. 5. Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Neděle 8. 5. 4. neděle velikonoční – neděle Dobrého pastýře

 Bohoslužby tento týden: ve všední den – mše sv. v kostele sv. Prokopa v
ÚT, ČT, PÁ, SO v 18.00 hod., PO, ST v 8.00 hod., Ne v 7:30; 10.00;
18.00.

 Dnešní neděli byla sbírka na opravy. Všem dárcům děkuji.

 V pondělí 2.5.2022 v 19.00 na faře – modlitby matek.

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

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

 V sobotu 6.5.2022 bude  ve 14.00 první  svatá  zpověď pro děti  které  v
neděli  poprvé  přistoupí  k  eucharistii.  Přítomen  by  měl  být  ještě   další
zpovědník, můžete využít  možnosti sv. smíření jak rodiny dětí i všichni
ostatní. 

 V sobotu je mládež našeho děkanství zvána na děkanátní setkání mládeže,
které se uskuteční v Novém Městě na Moravě od 10.00 do 16.30.

 Příští  neděli  při  mši  sv.  v  10.00  budeme  slavit  slavnost  prvního  sv.
přijímání. Poprvé k eucharistii přistoupí 11 dětí. Pamatujme na děti i jejich
rodiny v modlitbě.

 Po  mši  sv.  jste  dnes  zváni  do  farní  kavárny.  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. Do fary můžete buď hlavním vchodem nebo i přes zahradu.

 Příští  neděli  bude  farní  kavárna  jen  po  první  mši  sv.  7.30.  Po  druhé
nebude z důvodu slavnosti 1. sv. přijímání.

 V týdnu začne montáž lešení k u vitrážového okna do náměstí. Následně
bude provedena demontáž vitrážových skel  a odvoz na restaurování  do



dílny.

 Od pondělí bude mít na naší faře svoji kancelář pan Pavel Krejčí který je
účetním pro naše děkanství. Pokud budete zvonit na faráře a nebudu např.
na faře je možné zvonit na něj a ten případnou věc pomůže vyřídit či mne
informaci předá. 

 Příští  neděli  budeme  prožívat  neděli  Dobrého  pastýře.  Jsme  vyzýváni
našimi biskupy k modlitbě za nová kněžská a řeholní povolání. Od pondělí
začne týden modliteb za povolání a na tento úmysl budeme prosit a modlit
se v rámci májových pobožnosti celý tento týden až do neděle Dobrého
pastýře.
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