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26.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Svátky v týdnu:
Pondělí 27. 09. Památka sv. Vincence z Paula, kněze
Úterý 28. 09. Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlav. patrona 

českého národa
Středa 29. 09. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Čtvrtek 30. 09. Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Pátek 1. 10. Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a 

učitelky církve
Sobota 2. 10. Památka svatých andělů strážných
Neděle 3. 10. 27. neděle v mezidobí

 V úterý 28.9. 2021 na slavnost sv. Václava budou mše sv. v 8.00 a 18.00. V
ostatní dny budou mše sv. podle běžného pořádku. Bohoslužby tento týden: ve
všední den – mše sv. v kostele sv. Prokopa PO, ČT, PÁ, SO v 18.00 hod.,  ST,
v 8.00.  Ne v 7:30; 10.00; 18.00.

 Ve čtvrtek 30.9.2021 v 16.00 začínají katecheze Dobrého pastýře. Jsou určené
pro děti od 3 – 6 let. Místo konání na Orlovně v prostorách školky Hvězdička.

 Ve čtvrtek a v pátek od 16.30 možnost sv. smíření.
 Na první pátek 1.10. 2021 budu dopoledne navštěvovat nemocné. 

 V  sobotu  2.10.2021  jsou  zváni  děvčata  na  schůzku  žabek  a  kluci  na
ministrantskou schůzku od 9.00 – 11.00 na faře. 

 V sobotu 2.10.2021 v 10.00 na faře příprava starších biřmovanců.
 Příští neděli bude sbírka na opravy kostela
 Chrámový sbor zahajuje zkoušky. První setkání proběhne v úterý 28.9.2021 po

večerní mši sv. na faře. Zveme i nové členy do sboru.
 Schola  mladých  zahajuje  zkoušky.  Scházet  se  bude  každou  neděli  v  8:45  a

každý  pátek  (kromě  prvních  pátků)  na  faře.  Čas  pátečních  zkoušek  bude
upřesněn.  Zpívat  se  bude  při  pátečních  dětských  mších  vždy po  zkoušce  v
18:00. První zkouška bude v neděli 3.10. Jsou vítáni nový zpěváci a hudebníci.

 Otcem biskupem Vojtěchem jsme zváni k donátorství do fondu PULS. Bližší informace
na stránkách farnosti nebo u kontaktní osoby, jež je v naší farnosti pan Pavel Souček.
Ten vám případě nejistoty poradí. K dnešnímu dni jich má naše farnost 44.


