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13.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Svátky v týdnu:
Pondělí 29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních 

patronů brněnské diecéze
Pátek 03. 7. Svátek sv. Tomáše, apoštola
Sobota 04. 7. Slavnost sv. Prokopa, opata 
Neděle 05. 7. Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa – 

patronů Evropy a hlavních patronů Moravy

 Dnešní sbírka byla na bohoslovce. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 V pondělí na slavnost sv. Petra a Pavla budou mše sv. 8.00 a v
18.00.

 V pondělí bude v Novém Městě na Moravě ve 14.00 pohřeb Mons.
Jana Daňka, který v této farnosti působil 28 let. Od roku 1995 byl
žďárským děkanem. Pohřben bude v Novém Městě do kněžského
hrobu. 

 V pondělí v 19.00 na faře – modlitby matek

 Ve čtvrtek a v pátek možnost sv. smíření od 16.30 do 18.00.

 V pátek budou mše sv. 8.00 a v 18.00

 V sobotu 4.7.2020 bude ve 11 hod poutní mše sv. ke sv. Cyrilu a
Metoději v  Dolních Hamrech.

 HLAVNÍ POUŤ k patronu kostela  sv.  Prokopovi  – patrona
našeho kostela si připomeneme v den památky sv. Prokopa  tj.
v sobotu 4.7. při mši sv. v 18.00.  

 V neděli bude ve 14.30 svátostné požehnání. V důsledku situace
a omezení které prožíváme letos nebude posezení na farní zahradě.

 Příští neděli bude sbírka na opravy kostela. 

 Svátost biřmování - koncil učí, že svátostí biřmování se pokřtění
dokonaleji  spojují  s  církví  i  s  Kristem a jsou obdařeni  zvláštní
silou Ducha svatého. A proto jsou ještě více povinni a připraveni
šířit  a  bránit  víru  slovem  i  skutkem  jako  opravdový  Kristovy



svědkové.  Biřmování  je  završením křtu  a  křesťanské  iniciace  a
uschopňuje  ke  službě  kmotra.  Člověk  který  není  biřmovaný
nemůže jít za kmotra ke křtu nebo k biřmování. Přihlásit se může
člověk,  který  je  pokřtěný  a  dovršil   již  15  rok  věku  a  má
ukončenou základní školní docházku. Přihlášky jsou k dispozici ve
zpovědní  kapli  a odevzdejte  je  do 20.9.  2020 na faru.  Příprava
bude trvat 1 rok.  
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