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21.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Svátky v týdnu:

Pondělí 22. 8. Památka Panny Marie Královny
Středa 24. 8. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Sobota 27. 8. Památka sv. Moniky
Neděle 28. 8. 22. neděle v mezidobí

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

 Ve čtvrtek z důvodu konání koncertu před kostelem nebude mše sv. večer v 18.00,
ale v ráno v 8.00. 

 Události  letošního jara se  vším,  co nyní  prožíváme,  nás  varují,  že nesmíme
zapomínat na minulost. Ještě mnozí pamatují, jak v srpnu 1968 stály u žďárské
sokolovny  obrněné  transportéry,  hlídky  se  samopaly  a  vlály  polské  vlajky.
Sdružení  křesťanských seniorů zapůjčilo  od Polského kulturního střediska v
Praze film „ZA VAŠI I NAŠI NESVOBODU“ ve kterém ukazují, jak tento
čas prožívali a co cítili vojáci, kteří byli donucení jít okupovat Československo.
Film je v původním znění s českými titulky. Zhlédnout ho můžete v úterý 23.8.
2022 po večerní mši svaté. Promítání bude ve farním sále v 1. poschodí na Faře
u  sv.  Prokopa.  Srdečně  zveme  nejen  seniory,  ale  i  všechny,  které  zajímá
nedávná minulost.

 Na  stolečku  nebo  na  stránkách  farnosti  jsou  k  dispozici  přihlášky  do
náboženství  na  nový  školní  rok.  Přihlášky jsou  určeny pro  děti  1  -9.  třídy
základních škol a i pro studenty státního gymnázia ať už nižšího či vyššího.
Případě zájmu ji mohou použít i studenti jiných středních škol.  Rozpis hodin
výuky náboženství na tento školní rok na ZŠ bude v druhé polovině týdne na
vývěsce a na stránkách farnosti. Přihlášky odevzdejte nejpozději do 15.9.2022. 

 Zveme  všechny  děti  od  5  let  na  faru  od  26.8.  do  28.8.  2022
Prožijeme společně dny plné her, zábavy.  Kdy: pátek 26.8. 2022 – neděle 28.8.
2022 Začátek: v pátek v 16:00 a konec v neděli v 16:00  Co s sebou: karimatku,
spacák, hygienické potřeby, sportovní oblečení do přírody, vhodné oblečení do kostela,
na  faru,  šátek,  plavky,  pláštěnka,  láhev  na  pití,  menší  batůžek  na  výlet,  krém  na
opalování, další věci dle uvážení, vodní pistoli (pokud máte doma). Uvítáme buchtu. V
případě zájmu se prosíme ozvěte na níže uvedený kontakt.  Kontakt: Aneta
Pokorná: tel – 739 826 293 



 V rámci oslav 300. výročí posvěcení poutního kostela sv. Jana Nepomuckého
na Zelené hoře jste zváni na putování s duchovními impulsy, které se uskuteční
v  sobotu 27. srpna.  Sraz účastníků  v 8:00 hod. před kostelem sv. Václava ve
Zvoli.  Přihlášky  je  nutné  zasílat  na  adresu  klub-pratel@santini.cz a  to
NEJPOZDĚJI  do  středy  24.8. Podrobnější  informace  najdete  na  webu
santini.cz. 

 Po mši sv. 7.30 a v 10.00 jste zváni na faru do farní kavárny

mailto:klub-pratel@santini.cz

	Pondělí
	Středa
	Sobota

