
Ohlášky 2022 Žďár nad Sázavou 1

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Svátky v týdnu:
Pondělí 29. 8. Památka Umučení svatého Jana Křtitele
Sobota 3. 9. Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele 

církve
Neděle 4. 9. 23. neděle v mezidobí

 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.

 Zveme všechny děti na zahájení nového školního roku na faru v  úterý
30.8. 2022. Začneme v kostele v 18:00 mší svatou, při této mši sv. budou
požehnány školní aktovky, prosíme tedy děti, aby si je vzaly do kostela.
Po  mši  svaté  zveme  děti  ke  společnému  programu  na  faru.  Budeme
opékat  buřty,  zahrajeme  si  hry  a  večer  zakončíme  letním  kinem.
Ukončení  bude mezi  22:30-23:00 na faře.  S sebou: sportovní oblečení,
oblečení k ohni a případně deku či karimatku na letní kino. 

 Ve čtvrtek bude v 8.00 mše sv. na zahájení školního roku Biskupského
gymnázia v ZR.

 Ve čtvrtek a v pátek od 16.30 možnost svátosti smíření
 První pátek - dopoledne návštěvy nemocných
 V sobotu začíná 2. ročník diecézního varhanního kurzu který probíhá v

naší farnosti.
 V sobotu bude ve 13.00 setkání  mladších biřmovanců na faře. Termín

udílení sv. biřmování v naší farnosti bude 1.10.2022 ve 14.00.
 Příští neděli bude sbírka na opravy. Všem dárcům děkuji.
 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 je na vývěsce
a na stránkách farnosti. Chybějící termíny budou během týdne doplněny.
Přihlášky odevzdejte nejpozději do 9.9.2022. Výuka na ZŠ začne probíhat
od 12.9.2022  
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