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23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Svátky v týdnu:
Středa 8. 9. Svátek Narození Panny Marie
Neděle 12. 9. 24. neděle v mezidobí  -  ADORAČNÍ DEN 

FARNOSTI A DEN MODLITEB ZA AKS

 Sbírka dnešní neděle byla na opravy. Všem děkuji.

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

 V neděli 5.9.2021 bude v kostele sv. Prokopa v 15.00 koncert duchovní hudby.
Účinkují:  sopranistka  Gabriela  Beňačková,  tenorista  Jakub  Pustina,  Marta
Vašková – piano. Vstupenky jsou možné k zakoupení i přímo na místě.

 V pondělí na faře v 19.00 modlitby matek.

 Ve čtvrtek možnost soukromé adorace od 18.30 – 19.30.
 V neděli 12.9.2021 bude naše farnost prožívat adorační den. Po mši sv. v 10.00

bude vystavena  Nejsvětější  Svátost  k  soukromé  adoraci  až  do 17.30 kde  jí
ukončíme společnou adorací (Te Deum a svátostné požehnání) a v 18.00 bude
následovat mše sv. Prosím o zapsání do adoračního archu, aby byla zajištěna
stálá přítomnost adorujících.

 Prosím o odevzdání přihlášek do náboženství (do 12.9.) a zájemců o přijetí
svátosti biřmování do (18.9.)

 Informace pro ty kteří se přihlásili k přípravě na biřmování. První setkání pro
starší biřmovance nad 20 let  bude v sobotu 18.09.2021 v 10.00 na faře.
První setkání pro mladší biřmovance do 20 let bude v neděli 19.09.2021 v
19.00 na faře. Přihlášky je možné ještě odevzdat na faru do 18.09.2021.

 Dětské mše sv. budou bývat v pátek kromě prvních pátků a slavností. Začnou v
měsíci říjnu. První dětská mše sv. bude 8.10.2021. 

 Orlové zvou děti od 7-15 let na florbal. Více informací na plakátku. 
 Ve zpovědní kapli je k zakoupení kniha ,,Mariánský sloup v Praze“ která nově

vyšla. Cena je 1000 Kč. Zájemci kteří chtějí knihu objednat ať se zapíší do
neděle 12.9.2021.
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