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8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Svátky v týdnu:
Středa 2. 3. Popeleční středa
Neděle 6. 3. 1. neděle postní

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

 Pondělí 28.2. 2022 v 17.00 na faře misijní klubko

 Popeleční  středa  –  mše  sv.   V  8.00  a  v  18.00.  Ranní  mše  sv.  bude
slavena společně se studenty Biskupského gymnázia.

 Připomínám, že Popeleční středa je dnem přísného postu. 

 Ve čtvrtek a v pátek bude od 16.30  možnost  svátosti smíření.

 Ve čtvrtek po mši sv. adorace do 19.30.

 V  pátek  po  večerní  mši  sv.  cca  19.00  jste  zváni  zde  v  kostele  na
přednášku  s  názvem  „Choroby  současné  rodiny“  Přednáší  Prof.  Max
Kašparů. Po přednášce bude možnost si zakoupit i jeho knihy a případně
si je i nechat podepsat.

 V sobotu 5.3.2022 bude na faře pro děti které letos poprvé přistoupí k
eucharistii od 9-16 h připraven program v rámci přípravy.

 V sobotu 5.3. jsou zváni kluci na rytířské dopoledne od 9 – 11 hod.

 V neděli  při  mši  sv.  10.00 budou farnosti  představení  dětí,  které letos
poprvé přistoupí k eucharistii.

 Křížové cesty budou v našem kostele během postní doby vždy v pátek
17.30 a v neděli ve 14.30 hod. Prosím o zapojení a vedení pobožnosti
Křížové cesty všech skupinek a společenství ve farnosti. Zapsat se můžete
v zákristii. 

 Pro  prohloubení  postní  doby  je  ve  zpovědní  kapli  k  zakoupení  Malý
průvodce postní dobou. Cena je 5 Kč.

 Sbírka  této  neděle  byla  v  naší  farnosti  vyhlášena  jako  příspěvek  naší
církve celosvětové církvi  –  tzv.  Haléř  sv.  Petra .  Z důvodu měnící  se
situace  na  Ukrajině  vyhlásili  biskupové  tuto  neděli  sbírku  na  pomoc



Ukrajině. Proto vy kteří chcete přispět na sbírku Haléř sv. Petra dejte své
dary do  pokladničky na  malém stolečku u  vchodu  do  kostela.  Sbírka
konaná při  mši  bude na pomoc Ukrajině.  mše Všem dárcům Pán Bůh
zaplať

 Příští neděli bude sbírka na opravy kostela. 

 Po zvážení aktuální situace a s výhledem možných komplikací v
termínu  konání  Pašijové  hry,  jsme  se  rozhodli  Pašijovou  hru  v
letošním roce nepořádat. Na realizaci této hry je nutné zabezpečit
velké množství aktivně účinkujících lidí. Věříme, že situace bude v
následujícím roce pro uspořádání  pašijí  již  příznivá.  V listopadu
letošního  roku  chceme  mezi  farníky  uspořádat  anketu,  abychom
zjistili  zájem o účast  v Pašijové hře i  o pomoc při  zajištění této
akce.  Věříme,  že  bude  dostatek  zájemců  a  podaří  se  nám  opět
navázat na tuto dlouholetou tradici. 

 Připojme se k výzvě papeže Františka i českých a moravských 
biskupů a modleme se v této závažné situaci za Ukrajinu.

"Vyzývám všechny, aby z příští středy 2. března, Popeleční středy, 
učinili Den postu za mír. Povzbuzuji k tomu zejména věřící, aby se v 
onen den intenzivně věnovali modlitbě a postili se. Kéž Královna 
pokoje chrání svět před válečným šílenstvím, vyzval při pravidelné 
generální audienci papež František.
 Proto i v naší farnosti na Popeleční středu proběhne celodenní adorace na

tento  úmysl.  Po  ranní  mši  sv.  bude  vystavena  Nejsvětější  svátost  k
celodenní adoraci a až do večerní večerní mše v 18.00. Aby byla zajištěna
stálá  přítomnost  adorujících,  zapište  se  ve zpovědní  kapli  na  adorační
arch. 
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