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21.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Svátky v týdnu:

Pondělí 24. 8. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Čtvrtek 27. 8. Památka sv. Moniky
Pátek 28. 8. Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Sobota 29. 8. Památka Umučení svatého Jana Křtitele
Neděle 30. 8. 22. neděle v mezidobí

 V pondělí bude v 10.00 v kostele sv. Prokopa pohřeb pana
Františka Papouška ze Žďáru nad Sázavou.

 V pondělí  bude mše  sv.  v  18.00.  V ostatní  dny budou mše  sv.
podle pravidelného pořádku.

 Ve středu bude mše sv. v 8.00 sloužena jako pohřební za zesnulou
Libuši Škarvadovou.

 V  pátek  bude  po  mši  sv.  poslední  příprava  dětí  které  mají
přistoupit k eucharistii. (sál budovy Kolpingu) 

 V sobotu 29.8.2020 bude ve 14.00 první  svatá zpověď pro děti
které v neděli poprvé přistoupí k eucharistii. Přítomen by měl být
ještě  další  zpovědník,  můžete  využít  možnosti  sv.  smíření  jak
rodiny dětí i všichni ostatní. 

 V  sobotu  v  11  hod  v  našem  kostele  chtějí  uzavřít  církevní
manželství Martin Ondráček z Vepřové a Barbora Oulehlová ze
Žďáru nad Sázavou.

 Příští neděli budeme slavit slavnost prvního sv. přijímání. Mše sv.
bude již 10.00. K eucharistii poprvé přistoupí 25 dětí naší farnosti.
Pamatujme na děti i jejich rodiny v modlitbě. 

 Na stolečku nebo na stránkách farnosti jsou k dispozici přihlášky
do  náboženství  na  nový  školní  rok.  Rozpis  hodin  výuky
náboženství  na  tento  školní  rok  je  na  vývěsce  a  na  stránkách
farnosti.  Přihlášky odevzdejte  co nejdříve.  Výuka na základních
školách začne v týdnu od 14.9.2020.

 Výuka náboženství bude probíhat i na státním gymnáziu, jako v
loňském školním roce.  Přihlášky pro  děti  jak  nižšího  i  vyššího
gymnázia  můžete  použít  stejné  jak  pro  základní  školy.  Ty



odevzdejte  na  faru.  Přihlásit  se  tam mohou  i  studenti  z  jiných
středních  škol. Výuka by měla začít začátkem října. Kdy přesně
hodiny budou bude upřesněno po dohodě s přihlášenými.

 Zveme všechny děti na zahájení nového školního roku  V pondělí
31.8.  2020  bude  v  17:00.  mše  sv.  při  této  mši  svaté  budou
požehnány školní aktovky,  prosíme tedy děti, aby si je vzaly do
kostela. Po mši svaté zveme děti ke společnému programu na faru.
Budeme opékat buřty, atd.

 Prosím také o odevzdávání přihlášek k biřmování. 
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