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24.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Svátky v týdnu:
Pondělí 12. 9. Jména Panny Marie
Úterý 13. 9. Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele 

církve
Středa 14. 9. Svátek Povýšení svatého kříže
Čtvrtek 15. 9. Památka Panny Marie Bolestné
Pátek 16. 9. Památka sv. Ludmily, mučednice
Neděle 18. 9. 25. neděle v mezidobí

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

 V pondělí 12.9.2022 bude naše farnost prožívat adorační den a den modliteb za
AKS  Olomouc.  Začneme  9.00  kdy  bude  vystavena  Nejsvětější  svátost  k
soukromé adoraci až do 17.30 kde jí ukončíme společnou adorací a v 18.00 bude
následovat mše sv. Mši sv. bude celebrovat P. Sylwester Jurczak.

 V úterý nebude mše sv. ale bohoslužba slova se svatým přijímáním.

 V úterý 13. září 2022 od 16 hodin v Knihovně Matěje Josefa Sychry ve Žďáře
nad  Sáz.  se  uskuteční  beseda  s  naším  domácím  hospicem.  Setkání  povedou
vedoucí Domácího hospice Barborka -  Barbora Boháčová společně s lékařem
MUDr.  Pavlem  Svobodou  a  knězem  a  lékařem  MUDr.  Mgr.  Karlem
Rozehnalem. 

 Senioři jsou zváni do klubu seniorů v ČP a to ve středu 14.září 2022 ve 13.30
hod. 

 V sobotu 17.9. jsou zváni holky na žabky a kluci na ministrantskou schůzku a to
v 9.00 na faře.

 V sobotu  17.9.  bude  v 10.00  setkání  starších  biřmovanců a  ve 13.00  setkání
mladších biřmovanců na faře. Termín udílení sv. biřmování v naší farnosti bude
1.10.2022 ve 14.00.

 V neděli 18.09.2022 bude ve 12.00 poutní mše sv. k Panně Marii  Bolestné v
Hamrech -Najdeku.

 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. 


