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25.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Svátky v týdnu:
Pondělí 20. 9. Památka sv. Ondřeje a Pavla a jejich druhů, 

korejských mučedníků
Úterý 21. 9. Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Čtvrtek 23. 9. Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Neděle 26. 9. 26. neděle v mezidobí

 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 19.9.2021 bude ve 12.00 poutní mše sv. k P. Marii  Bolestné v
Hamrech – Najdek

 Setkání  pro mladší  biřmovance  bude v neděli  19.09.2021 v 19.00 na
faře. 

 V pondělí bude na faře v 17.00 misijní klubko.

 Ve  čtvrtek  23.9.  proběhne  setkání  prvokomunikantů  s  otcem  biskupem
Vojtěchem  Cikrlem.  Je  určeno  dětem,  které  přistoupily  k  prvnímu  sv.
přijímání  ve  školním roce  2020-21  nebo  na  podzim 2021.  Zúčastnit  se
mohou i děti, které byly u 1. sv. přijímání ve školním roce 2019-20, ale z
důvodu  pandemie  se  loňského  omezeného  setkání  nemohly  zúčastnit.
Odjíždět budeme ve čtvrtek ráno 6.29 hod vlakem. Sraz na vlakovém
nádraží 6.10 Hod. Sebou: pláštěnku, sportovní oblečení, svačinu na cestu,
pití, kopii kartičky pojišťovny, rouška (respirátor) do katedrály. Program v
katedrále bude končit po 14.30. Návrat cca 16.30 Hod.

 Po vyřízení administrativních záležitostí byly v pátek večer 17. září 2021
převezeny do České republiky ostatky emeritního brněnského pomocného
biskupa Mons. Petra Esterky, který zemřel po dlouhé nemoci v Kalifornii
(USA) dne 10. srpna 2021. Za jeho život a službu poděkujeme při mši svaté
v pátek 24. září 2021 v 9.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně a
v 15.00 hodin v kostele sv. Václava v jeho rodišti v Dolních Bojanovicích.
Rozloučení v katedrále na Petrově bude možné sledovat v on-line přenosu
na YouTube kanálu „Katedrála Petrov“ 



 V pátek 24. 9. 2021 v 19.30 hod. bude v kostele sv. Prokopa benefiční
koncert u příležitosti dne Charity. Hraje: Trio od sv. Jakuba v Brně.
Vstupné dobrovolné bude věnováno na nákup kyslíkového koncentrátoru
pro klienty Domácí hospicové péče Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

 Jak už asi víte, otec biskup Vojtěch Cikrle po dosažení 75 let věku zaslal
papeži Františkovi svou abdikaci na úřad brněnského biskupa a prosím nás,
aby  jsme  rozhodování  papeže  Františka  o  budoucnosti  brněnského
biskupského stolce  provázeli  svými  modlitbami.  Pokud se  chcete  modlit
modlitba za nového biskupa je dostupná na stránkách naší  farnosti  nebo
stránkách brněnského biskupství.
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