
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
LITURGICKÉ  MEZIDOBÍ 

probíhá Rok svatého Pavla

Neděle 20. července – 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7.30 – mše svatá (Josef Konečný,manželka,děti)

pravidelná měsíční sbírka
9.00 – DIVÁKY 

 10.30 – mše svatá (Štěpán Rozkydal,manželka a syn)
pravidelná měsíční sbírka

14.00 –  adorace a svátostné požehnání 
14.30 – 16.00 farní kavárna

Pondělí 21. července – Pondělí 16. týdne v mezidobí
mše svatá nebude

Úterý 22. července – Památka sv. Marie Magdalény
7.00 – mše svatá (Marie Nevídalová, manžel, 2 rodiče a celá zemřelá rodina)

 modlitební společenství během prázdnin nebude

Středa 23. července – Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
7.00 – mše svatá (Antonín Kaňa, 2 rodiče)

Čtvrtek 24. července – Čtvrtek 16. týdne v     mezidobí  
7.00 – mše svatá (na úmysl dárce)

18.00 – mše svatá DIVÁKY 
18.00 – mariánská pobožnost

Pátek 25. července – Svátek sv. Jakuba, apoštola
19.00 –  mše svatá (Vojtěch Kovařík a rodina Kovaříková)

Sobota 26. července – Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
7.00 – mše svatá (Jaroslav Bartoněk, rodiče, sourozence s rodinami)

charismatické společenství během prázdnin nebude
úklid kostela – Lejsková Marie – ul. Osvobození

Neděle 27. července – 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7.30 – mše svatá (za farníky)

9.00 – DIVÁKY 
 10.30 – mše svatá (Marie Novotná, rodiče, živá rodina)

14.00 –  adorace a svátostné požehnání 
14.30 – 16.00 farní kavárna 

Další oznámení:
Jednou z aktivit kterou se chceme zapojit do právě probíhajícího Roku svatého Pavla je opisování Bible – 

přesněji Pavlových listů. 
Tato aktivita bude probíhat během celého jubilejního roku (29.6.2008 – 29.6.2009). 

Opisování bude možné každou neděli po bohoslužbách a po odpolední adoraci.



K roku svatého Pavla je na stránkách Biskupství brněnského spuštěna webová stránka 
www.biskupstvi.cz/roksvatehopavla

na které si v sekci „ Pro děti „ mohou děti a nejen oni zahrát pexeso Svatého Pavla. 
 

Biskupství brněnské otevře ve školním roce 2008/2009 další ročník Teologického kurzu,
který je určen k náboženskému vzdělávání dospělých.

Teologický kurz bude probíhat od října 2008 do června 2009 (celkem 17 sobotních setkání). Tento kurz je v brněnské 
diecézi nutný jako první stupeň vzdělání pro budoucí katechety na farách (v dalším roce na něj naváže druhý stupeň 
vzdělání – kurz Katecheta). 
Je nezbytný také pro zájemce o kurz Služba ve farnosti (pro ty, kteří mimořádně podávají svaté přijímání, pracují jako 
lektoři, vedou různé společné modlitby atd. a chtějí důkladnější vzdělání). Je určen rovněž pro pastorační asistenty, kteří 
v minulosti neabsolvovali jiné teologické vzdělání. Kurz je velmi vhodný i pro zájemce, kteří si chtějí upevnit, utřídit 
nebo rozšířit své náboženské vzdělání, a pro budoucí uchazeče o studium na teologických fakultách.

Přihlášky do Teologického kurzu se podávají na Diecézním katechetickém centru v Brně nejpozději do 10. 9. 2008.

Denní modlitba církve - Liturgie hodin je k dispozici na internetových stránkách http://www.ebreviar.cz/.

Charismatické společenství v roce 2008 bude vždy poslední sobotu v     měsíci   :
    30.srpna; 27.září; 25.října; 29.listopadu; 27.prosince

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