
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
LITURGICKÉ  MEZIDOBÍ 

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)

Pondělí 16. června – Pondělí 11. týdne v mezidobí
mše svatá nebude

Úterý 17. června – Úterý 11. týdne v mezidobí
7.00 – mše svatá (Josef Tihlařík, bratr, sestra a rodiče)

18.00 – modlitební společenství

Středa 18. června – Středa 11. týdne v mezidobí
7.00 – mše svatá (Silvestr Vozdecký, manželka a celá rodina Vozdecká a Tihlaříková)

17.00 – dětská mše svatá (na úmysl dárce)
po mši možnost her a opékání špekáčků na farní zahradě do 19.00 (jen za pěkného počasí)

Čtvrtek 19. června – Čtvrtek 11. týdne v mezidobí
7.00 – mše svatá (na úmysl dárce)

18.00 – mše svatá DIVÁKY 
18.00 – mariánská pobožnost

Pátek 20. června – Pátek 11. týdne v mezidobí
19.00 – mše svatá (Prokop Lengál, rodiče a sourozence)

Sobota 21. června – Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
7.00 – mše svatá (za živé i zemřelé z ročníku 1948)

13.00 – 22.00  FARNÍ DEN

úklid kostela – Fialová Pavla – ul. Nikolčická

Neděle 22. června – 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7.30 – mše svatá (za farníky)

pravidelná měsíční sbírka
9.00 – DIVÁKY

 10.30 – mše svatá (Alois Kaňa, živá rodina, 2 rodiče)
pravidelná měsíční sbírka

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

Další oznámení:
Dnes (neděle) v 18.00 bude v klubu MIKEŠ ve staré škole poslední setkání dobrovolníků, kteří jsou ochotni pomoci 

s přípravou Farního dne. 



Šitbořická farnost zve děti, jejich rodiče i ostatní zájemce na 

FARNÍ DEN
Místo konání: farní zahrada
Kdy: sobota 21. června 2008

Začátek: 12.30 – 13.00
Program: 

od 12.30 do 13.00 prezentace
ve 13.00 zahájení soutěže „ šitbořská stezka „ (určena pro děti od 7 let nahoru)

souběžně bude probíhat program pro mladší děti na farní zahradě
mezi 17.00 a 18.00 hodinou vyhlášení výsledků soutěže a zahájení společného programu ve kterém bude kromě soutěží 

a her pro malé i velké také táborák, zpívání pro radost i za odměnu, soutěž o nejlepší buchty, kolo štěstí, pro děti 
překvapení 

a na závěr (po 22.00 hodině – dle počasí) ohňostroj.
Kdo by chtěl přispět něčím chutným (nejen sladkým) na společný stůl může svůj příspěvek přinést od 12.00 do 15.00 na 

faru,kde budou zařazeny do soutěže o nejlepší buchty.
S     sebou  :

Děti: špekáčky, pití na cestu a dobrou náladu
Doporučujeme děti ošetřit repelentem!!!

Těšíme se na příjemně strávené odpoledne

Na stolku pod kůrem si můžete objednat DVD z pouti do Francie (150 Kč za kus)
 a CD s fotkami z pouti do Francie (40 Kč za kus).

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 a Stanislav Váša (*1976) ze Zadního Zhořce.

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.

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.
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