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4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Svátky v týdnu:
Pátek 13. 5. Panny Marie Fatimské
Sobota 14. 5. Svátek sv. Matěje, apoštola
Neděle 15. 5. 5. neděle velikonoční

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

 V pondělí 9.5. 2022 mše sv. v 18.00 NEBUDE

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

 Zveme rodiče s dětmi na páteční dětskou mši sv. 

 V sobotu 14.5.2022 v 10.00 na faře setkání starších biřmovanců.

 V neděli  zde ve Žďáru nad Sázavou budeme slavit  poutní  slavnost  sv.  Jana
Nepomuckého.  Rozpis  bohoslužeb  na  Zelené  hoře  jsou  na  vývěsce.  Zde  ve
farním kostele mše sv.  v neděli 10.00  NEBUDE.

 Jste zváni po mši sv. 7.30 do farní kavárny. Po druhé mši sv. v 10.00 nebude z
důvodu slavnosti 1. sv. přijímání.

 Od pondělí 2.5. 2022 má 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. 

  1. 5. 2022 jmenoval papež František nového apoštolského nuncia v ČR  
republice, kterým se stal arcibiskup Jude Thaddeus Okolo. Narodil se v 
Nigérii. V diplomatických službách Sv. stolce  působil na apoštolské nunciatuře
na Srí Lance, Haiti, Antilách, ve Švýcarsku, České republice a Austrálii. V roce 
2008 byl jmenován apoštol. nunciem ve Středoafrické republice a Čadu, v říjnu 
2013 apoštol. nunciem v Dominikánské republice a apoštolským delegátem v 
Portoriku. V květnu 2017 byl arcibiskup Okolo jmenován apoštol. nunciem v 
Irsku, kde působil až do této chvíle.
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