
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
DOBA VELIKONOČNÍ 

Neděle 6. dubna – 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
7.30 – mše svatá (Josef Viktorin, manželka, rodiče, za živou i zemřelou rodinu Hanákovu a 

Viktorínovu)
9.00 – DIVÁKY 

10.30 – mše svatá (Emilie Tihlaříková, manžel, 2 syny a dcera)
při bohoslužbě bude zpívat schola

od 13.00 se budou v zákristii zapisovat mešní intence na měsíce květen až srpen
14.00 – odpolední adorace a svátostné požehnání

14.30 – 16.00  farní kavárna (Fraňkovi)

Týden modliteb za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu – 6. až 13. dubna

Pondělí 7. dubna – Památka sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze
mše svatá nebude

Úterý 8. dubna – Úterý po 3. neděli velikonoční
7.00 – mše svatá (Jiří Novotný, rodiče, Jan Kaňa)

18.00 – modlitební společenství

Středa 9. dubna – Středa po 3. neděli velikonoční
7.00 – mše svatá (Albertina Tihlaříková, manžel a celá rodina Tihlaříková)

17.00 – dětská mše svatá (Karel Zoubek, manželka)
po mši možnost her na farní zahradě do 19.00 hodin – jen za pěkného počasí

Čtvrtek 10. dubna – Čtvrtek po 3. neděli velikonoční
7.00 – mše svatá (Manžele Kovaříkovy, syny, zetě a vnuka)

17.00 – mše svatá DIVÁKY
18.00 – mariánská pobožnost

Pátek 11. dubna – Sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
19.00 – mše svatá (Marie Hanáková, 2 rodiče a nemocná osoba)

Sobota 12. dubna – Sobota po 3. neděli velikonoční
7.00 – mše svatá (Marie Kaňová, manžel a živá rodina)

 po mši bude na faře ministrantská schůzka a od 10.00 brigáda na farní zahradě
úklid kostela – Dvořáková Marie, ul. Nová

Neděle 13. dubna – 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
neděle Dobrého Pastýře

7.30 – mše svatá (za farníky)
9.00 – DIVÁKY 

10.30 – mše svatá (Josef Novotný, manželka, dcera a živá rodina)
14.00 – odpolední adorace a svátostné požehnání

14.30 – 16.00  farní kavárna (Vozdecká - Dostálová)

Další oznámení:



V době velikonoční je modlitba Anděl Páně nahrazena modlitbou Vesel se nebes 
královno.

6. misijní den dětí a III. celostátní misijní pouť se koná 31. května 2008
v Jemnici u Moravských Budějovic.

Upozornění: 
Kdo jste obdrželi nebo obdržíte citově podbarvenou žádost o finanční pomoc od "Nadačního 
fondu dětí Matky Terezy" s přibaleným růžencem - pokud můžeme radit, nic neposílejte a 

svůj dar potřebným věnujte organizacím, kterým důvěřujete a o jejichž totožnosti jste si jisti. 
(Více v Katolickém týdeníku 11/2008, str. 2.)

Ministrantský den 2008
Bohoslovci olomouckého semináře pořádají v sobotu 10. května 2008 ministrantský den v 
olomouckém semináři.
Letos jsou zváni chlapci od 6 let z brněnské diecéze -  Pro kluky nad 15 let je připraven 
speciální program
Program dne:
8.45 - 9.30 program ve skupinkách  -  10.00 mše s otcem biskupem Vojtěchem  -  11.25 -14.55 
velká hra
                                15.15 závěrečné vyhodnocení  -  16.00 závěr
                                                                                    Přihlásit se můžete u O. Jiřího nebo P. 
Krupičky

Přijměte výzvu a pozvání k zapojení do Mozaiky 2008
Mozaika je...

• veřejnou sbírkou, jejímž cílem je podpořit oslavu Světového dne mládeže na červencovém setkání ActIv8 na Velehradě (cca 
10 000 mladých křesťanů z České republiky a Slovenska) a v Sydney a návazné pastorační aktivity Sekce pro mládež ČBK

• realizována prodejem kartiček v ceně 50 Kč ve farnostech (kostelích) a na dalších místech, kde aktivně žijí křesťané, a to od 
30.3.2008 do 31.7.2008

• aktivitou navazující na Mozaiku pro Tábor 2007

Zapojte se do Mozaiky 2008!

• zakoupením kartičky mozaiky v ceně 50 Kč
• svojí modlitbou za mládež, např. oficiální modlitbou ActIv8
• pomocí s prodejem kartiček mozaiky ve vaší farnosti, ve vašem společenství, na setkáních, aj.

Poslání Mozaiky
Cílem této aktivity není jen snaha materiálně podpořit setkání na Velehradě, ale také podnítit věřící k modlitbě za mládež a celé 
církevní společenství a informovat o tom, že mladí lidé přijedou na letošní setkání na Velehradě slavit Světové dny mladých. Mozaika 
chce tuto radost a toto nadšení přiblížit všem věřícím a připomenout ho všem mladým lidem - každým svým dílkem...

Charismatické společenství v roce 2008 bude vždy poslední sobotu v     měsíci   :
26.dubna;31.května;28.června;26.července;30.srpna;27.září;25.října;29.listopadu

Společenství mládeže bude bývat jednou za 14 dní (vždy v lichý týden) v pátek po večerní mši 
svaté.

FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
DOBA VELIKONOČNÍ

http://mozaika2008.cz/faq.php
http://mozaika2008.cz/modlitba/9/
http://fidcon.cz/mozaikaprotabor/
http://mozaika2008.cz/prodej-karticek/2/
http://mozaika2008.cz/podporovane-projekty/4/
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