POŘAD BOHOSLUŽEB
KOSTEL SV. MICHALA
R. D. Roman Kubín, telefon: 533 033 290, brno-michal@dieceze.cz
P. Tomáš Bahounek, OP, mobil: 737 857 272, bahounek@cormierop.cz
Duchovní služba v brněnských nemocnicích: mobil: 602 582 459

Neděle
12. srpna

19. neděle v mezidobí

Pondělí
13. srpna

9.00

celebruje P. Tomáš Bahounek

10.30

celebruje P. Tomáš Bahounek

15.00

mše sv. dle misálu z r. 1962

18.30

celebruje P. Roman Kubín

18.30

celebruje P. Roman Kubín

Úterý
14. srpna

Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho,
kněze a mučedníka
památka

18.30

celebruje P. Roman Kubín

Středa
15. srpna

Nanebevzetí Panny Marie
slavnost

18.30

celebruje P. Tomáš Bahounek

Čtvrtek
16. srpna

18.30

celebruje P. Roman Kubín

Pátek
17. srpna

18.30

celebruje P. Tomáš Bahounek

Sobota
18. srpna

18.30

celebruje P. Tomáš Bahounek

9.00

celebruje P. Tomáš Bahounek

10.30

celebruje P. Tomáš Bahounek

15.00

mše sv. dle misálu z r. 1962

18.30

celebruje P. Roman Kubín

Neděle
19. srpna

20. neděle v mezidobí

1) Biblický kurz Kniha Izaiáš a Markovo evangelium bude na Biskupském gymnáziu
v období září – listopad 2018 v pěti večerních čtvrtečních setkáních se čtrnáctidenní
periodicitou: 20. září, 4. a 18. října a 8. a 22. listopadu vždy od 17 hodin.
2) Možná jste si všimli makety sochy panovníka Josefa II., která stojí před sousední radnicí.
Nyní probíhá hlasování, jestli sem tato socha patří nebo by se měla vypsat soutěž na novou
sochu, která bude vhodnější na toto místo. Krátký rozbor a hlasování najdete na:
https://www.brnoid.cz/cs/chcesjosefa. Hlasovat také můžete na TIC.
3) Biskupství brněnské otevírá Teologický kurz, který bude probíhat od října 2018 do května
2019 dle stanoveného rozvrhu (16 sobotních setkání, asi 1× za 14 dní, vždy cca od 9 do 15
hodin). Kurz je vhodný pro zájemce, kteří si chtějí upevnit nebo rozšířit své náboženské
vzdělání. Přihlášky se podávají na Diecézním katechetickém centru nejpozději do 21. 9. 2018.
Formulář přihlášky, informace o kurzu, data plánovaných sobot naleznete na
http://brno.biskupstvi.cz/kc/kurz.html

4) Letošní oslavy „Dne Brna – mezi dvěma vrchy“ budou netradiční a potrvají celý týden
od 11. srpna do 18. srpna. Řada akcí je během té doby připravena na několika místech Brna,
v areálu Petrova proběhne zajímavý program, včetně exotické ochutnávky u sester misionářek
Donum Dei. Další informace na www.biskupstvi.cz a www.denbrna.cz
5) Pouť k Panně Marii Svatotomské v bazilice na Starém Brně bude 15. srpna 2018 v 18
hod. Více informací na plakátu
6) Svoboda - velký dar 1968 – 2018
Brněnská katedrála sv. Petra a Pavla a přilehlý areál Petrova budou jedním z míst oslav a
připomenutí významného mezníku novodobých dějin českého národa: 50. výročí událostí roku
1968 – tzv. Pražského jara a srpnových událostí.
V úterý 21. srpna 2018 v 19.00 hodin proběhne v katedrále slavnostní koncert duchovní
hudby. Zazní Missa solemnis J. Schreiera v podání Pěveckého sdružení MAGNIFICAT,
sólistů a Orchestru katedrály sv. Petra a Pavla pod vedením Petra Kolaře. Na koncert naváže
společný večer chval, díků a proseb se zpěvy Taizé, s možností zapálit svíci na svůj úmysl a se
závěrečným požehnáním městu a národu.
V areálu Petrova je připraven i doprovodný program. Diecézní muzeum nabídne zvýhodněné
vstupné do všech expozic a od 15.00 hodin tvořivý workshop s možností ozdobit si svíci na
večerní program v katedrále. V 17.30 ve farním sále na Petrově 9 proběhne přednáška a
beseda Ing. Bc. Luďka Navary „Rok 1968 jako mezník českých novodobých dějin“.

