
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
LITURGICKÉ  MEZIDOBÍ 

Neděle 8. června – 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7.30 – mše svatá (za živé i zemřelé z ročníku 1938)

9.00 – DIVÁKY
 10.30 – mše svatá (Josef Sáček,syn,2 rodiče)

14.00 – adorace a svátostné požehnání 
(po adoraci výměna růžencových lístků)

14.30 – 16.00  farní kavárna (Vozdecká - Dostálová)
17.00 – sál Orlovny

beseda s poutníky do Francie doplněná promítáním fotek z této pouti

Pondělí 9. června – Pondělí 10. týdne v mezidobí
mše svatá nebude

Úterý 10. června – Úterý 10. týdne v mezidobí
7.00 – mše svatá (Ladislav Hanák, manželka, děti a duše v očistci)

18.00 – modlitební společenství

Středa 11. června – Památka sv. Barnabáše, apoštola
7.00 – mše svatá (Štefan Tkáč a Matúš Kortiš, duše v očistci)
17.00 – dětská mše svatá (Josef Viktorin, manželka a rodiče)

po mši možnost her a opékání špekáčků na farní zahradě do 19.00 (jen za pěkného počasí)

Čtvrtek 12. června – Čtvrtek 10. týdne v mezidobí
7.00 – mše svatá (rodina Jelínková a za živé osoby)

18.00 – mše svatá DIVÁKY 
18.00 – mariánská pobožnost

Pátek 13. června – Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
19.00 – mše svatá (O. Juvenál Antonín Valíček, rodiče, sourozence a rodina Kaňová)

po mši bude eucharistická adorace kterou povede společenství mládeže se scholou

Sobota 14. června – Sobotní památka Panny Marie
7.00 – mše svatá (rodina Novotná a Lengálová)

úklid kostela – Zoubková Marie, ul. Divácká

Neděle 15. června – 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7.30 – mše svatá (Pavlína Lengálová a živá rodina)

9.00 – DIVÁKY
 10.30 – mše svatá (za farníky)

14.00 – adorace a svátostné požehnání 
14.30 – 16.00  farní kavárna (Lengálovi)

Další oznámení:
Dnes (neděle) v 19.00 bude v klubu MIKEŠ ve staré škole druhé přípravné setkání dobrovolníků, kteří jsou ochotni 

pomoci s přípravou Farního dne. 
Možnost zakoupení DVD (150kč) a CD s fotkami (40kč) z pouti po Francii.



V pátek 13. června je v Žarošicích tradiční fatimská pouť. 
18.30 modlitba růžence a v 19.00 poutní mše svatá (P. Karel Orlita z Brna)

V sobotu 28. června bude zahájen Rok svatého Pavla 
u příležitosti výročí 2000 let od narození Apoštola národů – sv. Pavla.

V brněnské diecézi bude Rok svatého Pavla slavnostně zahájen pontifikální bohoslužbou 
29. června 2008 v 9.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.

Mše bude přenášena Radiem Proglas.
Po bohoslužbě bude kolem katedrály připraven „svatopavelský jarmark“, 

malé občerstvení, příjemné posezení, pro děti skákací hrad, apod.

V návaznosti na oficiální vatikánské stránky k Roku sv. Pavla www.annopaolino.org
je na stránkách Biskupství brněnského spuštěna webová stránka www.biskupstvi.cz/roksvatehopavla.

 
Kněžské svěcení

udělí brněnský biskup Vojtěch Cikrle v sobotu 28. června při mši od 9.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. 
Kněžské svěcení z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho přijmou tři kandidáti kněžské služby: 

Jan Bezděk (*1972) z Drnovic,
Bohumil Urbánek (*1981) z Uherčic

Stanislav Váša (*1976) ze Zadního Zhořce.

V sobotu 21. června od 13.00 hodin bychom rádi uskutečnily pro děti a jejich rodiče ale nejen pro ně na farní 
zahradě

Farní den 2008 – soutěže,hry,táborák,zábavu různého žánru… 
K uskutečnění tohoto projektu bychom potřebovali ochotné a obětavé lidi (tatínky,maminky,schopné dědečky 

a babičky) kteří by nám pomohli s organizací této akce. 
Prosím,pokud by to někdo cítil jako dobrou věc a chtěl by přiložit ruku k dobrému dílu,

ať kontaktuje Petra Krupičky – čím dříve,tím lépe …

RAJHRADSKÁ POUŤ
k sv. Petru a Pavlovi se bude letos slavit v neděli 29. června.

Mše svaté v opatském chrámu budou v 8:00 a 11:00 hod.
Hlavní mši bude celebrovat emeritní opat z benediktinského kláštera v rakouském Altenburgu P. Bernhard Naber OSB.

 Devatenáctý ročník Katolické charismatické konference 
se bude konat ve dnech 9. až 13. července 2008 v Brně na Výstavišti.  

Informace a program v kostele na vývěsce nebo zde: konference.cho.cz.

Charismatické společenství v roce 2008 bude vždy poslední sobotu v     měsíci   :
  28.června (19.00) ; 26.července; 30.srpna; 27.září; 25.října; 29.listopadu; 27.prosince

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

FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
LITURGICKÉ  MEZIDOBÍ
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