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32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Svátky v týdnu:
Středa 9. 11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Čtvrtek 10. 11. Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Pátek 11. 11. Památka sv. Martina, biskupa
Sobota 12. 11. Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Neděle 13. 11. 33. 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.

 Dnes byla sbírka na opravy kostela – všem dárcům děkuji. 
 V neděli 6.11. 2022 bude v 15.00 na hřbitově na ulici Jamská dušičková

pobožnost.
 V sobotu v 9.00 jsou zváni kluci na rytířské dopoledne.
 V sobotu 19.30 jste zváni do kostela sv. Prokopa na večer chval.
 Příští neděli 13.11.2022 bude v kapli sv. Barbory Misijní jarmark od 8.30

– 12.00. Pokud budete chtít přispět svými výrobky, přineste je prosím v
pátek 11.11.2022 po večerní mši sv. do kaple sv. Barbory.

 Příští  neděli  bude  sbírka  vyhlášená  našimi  biskupy  na  podporu
katolických médií. 

 V neděli v 8.45 na faře zkouška schol.

 Po mši sv. 7.30 a v 10.00 jste zvání na faru do farní kavárny. Na faře jsi
můžete zakoupit i mošt z farní zahrady.

 Od 1. do 8. listopadu je možné získat plnomocné odpustky přivlastnitelné
duším  zemřelých.  Za  splnění  obvyklých  podmínek.  (viz  plakátek  na
vývěsce či na stránkách farnosti.

 Biskup Pavel informuje muže, kteří cítí povolání k trvalému jáhenství, že
uzávěrka přihlášek je 30. 11. 2022. Pro informaci - ženatý kandidát musí
mít aspoň 30 let, přičemž horní hranice kanonického věku pro možnost
přijetí svěcení je 55 let, má žít aspoň 5 let v uspořádaném manželství.
Pokud někdo z mužů o tom přemýšlí tak ať se mi ozvěte a já pomohu jak
dál postupovat. 
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