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23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Svátky v týdnu:
Čtvrtek 8. 9. Svátek Narození Panny Marie
Neděle 11. 9. 24. 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.

 Sbírka dnešní neděle byla na opravy. Všem děkuji.
 V sobotu 10.9. bude v 9.00 setkání starších biřmovanců na faře. Termín udílení

sv. biřmování v naší farnosti bude 1.10.2022 ve 14.00.
 V sobotu 10.9.2022 ve 12.30 hodlají v našem kostele uzavřít církevní svatbu

tito  snoubenci:  Filip  Machek  z  Hradce  Králové  a  Karolína  Křesťanová  ze
Žďáru nad Sázavou. Pokud by někdo věděl o překážce která by sňatku bránila
ať to oznámí duchovnímu správci.

 V sobotu 10.9.2022 v 19.30 jste zváni do kostela sv. Prokopa na večer chval. 
 V neděli 11.09.2022 bude ve 11.30 poutní mše sv. v Radoníně.

 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. Výuka na ZŠ začne probíhat od 12.9.2022  

 O prázdninách byl také spuštěn farní facebook. Odkaz je i na farních stránkách.

 Na vývěsce  i  na  stránkách  farnosti  či  na  facebooku je  vyvěšen  plakátek  s
nabídkou všech aktivit pro děti a studenty v naši farnosti. 

 V  říjnu  do  naší  farnosti  poprvé  přijede  otec  biskup  Pavel  po  nedávném
jmenování jako diecézní biskup. Jako farnost ho chceme něčím obdarovat.  Na
tento  dárek  můžete  přispět  do  pokladničky která  je  za  lavicí  u  vchodu  do
kostela. Děkujeme. 
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