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2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Svátky v týdnu:
Úterý 17. 1. Památka sv. Antonína, opata
Středa 18. 1. Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Sobota 21. 1. Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Neděle 22. 1. 3. neděle v mezidobí (  neděle Božího slova)

 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.  Ne v 7:30; 10.00;
18.00.

 V pondělí  16.1.2023 bude ve 12.00 v kostele sv.  Prokopa pohřeb pana
Leopolda Křesťana ze Žďáru nad Sázavou.

 Ve středu 18.1.2023 bude ve 13.00 v kostele sv.  Prokopa pohřeb pana
Jiřího Boháčka a Marie Háčkové ze Žďáru nad Sázavou.

 Zveme rodiče s dětmi v pátek  v 18.00 na dětskou mši sv. 
 V pátek 20.1.2023 bude v 19.00 na faře další setkání  nad Písmem.
 Od 18.1. do 25.1. budeme prožívat týden modliteb za jednotu křesťanů.

 Od neděle 22.1. do neděle 29.1. nebudu přítomen ve farnosti. V během
celého týdne mne bude zastupovat P. Josef Novotný.

 Vracíme se k tradici žďárských pašijových her
V letošním roce plánuje naše farnost opět uvést pašijovou hru s názvem 
„Co se stalo s Ježíšem“. Pro zajištění akce je nutná účast velkého počtu 
lidí. Z tohoto důvodu hledáme nové zájemce pro doplnění zejména davu
a vojáků a zároveň prosíme vás co jste se již v minulých letech této akce
zúčastnili o opětovné zapojení. Abychom měli představu o počtu 
zájemců zapište se prosím do seznamu umístěného ve zpovědní kapli 
nebo přes mail který je na plakátku nebo letácích.
 Po mši sv. v 7.30 a v 10.00 jste zváni do farní kavárny.
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