
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
LITURGICKÉ  MEZIDOBÍ 

probíhá Rok svatého Pavla

Neděle 7. září – 23. NEDĚLE V     MEZIDOBÍ  
7.30 – mše svatá (za ročník 1989)

9.00 – DIVÁKY 
 10.30   –     mše svatá s     žehnáním školních aktovek   (zpívá schola)

(poděkování za 40 let společného života)
po obou mších bude výměna růžencových lístků

14.00 – adorace a svátostné požehnání 
14.30 – 16.00   farní kavárna 

Pondělí 8. září – Svátek Narození Panny Marie
7.00 – mše svatá (Na úmysl dárce)

Úterý 9. září –   Úterý 23. týdne v mezidobí  
7.00 – mše svatá (František Stejskal, Jaroslav Nevídal - od ročníku 1939)

18.00 – modlitební společenství

Středa 10. září – Středa   23. týdne v mezidobí  
7.00 – mše svatá (Jiří Studýnka, Ludmila a 2 rodiče)

17.00 – mše svatá (Františka Kaňová, manžel, 2 rodiče)

Čtvrtek 11. září – Čtvrtek 23. týdne v mezidobí
7.00 – mše svatá (Leopold Konečný, manželka a děti)

18.00 – mše svatá DIVÁKY 
18.00 – mariánská pobožnost

Pátek 12. září – Pátek   23. týdne v     mezidobí  
19.00 – mše svatá (Jan Urbánek, manželka, 2 rodiče a sourozence)

mši slouží novokněz O. Bohumil Urbánek z Uherčic,nyní kaplan u sv. Tomáše v Brně 
po mši se bude udělovat novokněžské požehnání

Sobota 13. září – Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
7.00 – mše svatá (Antonie Vozdecká a 2 rodiče)

11.00 – svatební mše
ZLATÁ SOBOTA – ŽAROŠICE

Pěší poutníci vycházejí v 10.00 hodin od bytovek a odjezd autobusu je v 15.00 hodin od autobusové 
zastávky

úklid kostela: Hanáková Růžena – ul. Domaninská 

Neděle 14. září – Svátek POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
7.30 – mše svatá (Za farníky)

pravidelná měsíční sbírka
9.00 – DIVÁKY 

 10.30 – mše svatá (Josef Urbánek, 2 rodiče a celá rodina) (zpívá schola)
pravidelná měsíční sbírka

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. 

Dnešní (neděle 7. září) sbírka je určena na církevní školství.

 Občanské sdružení Diakonie Broumov a OÚ Šitbořice pořádají HUMANITÁRNÍ SBÍRKU 
ve dnech 8. a 9. září 2008 v době od 8 do 17 hodin ve stodole naproti OÚ.

Můžete darovat:
* letní a zimní oblečení * pouze novou obuv * lůžkoviny * prostěradla * ručníky * utěrky * záclony * látky * péřové a 

obyčejné přikrývky a polštáře * deky * spací pytle * noviny * časopisy * knihy * funkční kabelky *
Věci prosíme balte pouze do igelitových pytlů. Děkujeme za vaši pomoc.

Ve středu 10. září bude po mši na farní zahradě táborák pro děti na zahájení školního roku.

Na stolku pod kůrem jsou přihlášky do náboženství na školní rok 2008 – 2009. 
Vyplněné přihlášky vhazujte do schránky na faře do 7. září !!!

Nejbližší akce: 
21. září – díkůvzdání za úrodu ; 28.září – slavnost posvěcení kostela ; 4. října - drakiáda

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.

Biblický kurz  
cyklus přednášek na téma: Sv. Pavel a prorok Daniel začne 9. října 2008 v 17 h na Biskupském gymnáziu v Brně. Více na 

nástěnce v kostele

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   :
    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.

FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
LITURGICKÉ  MEZIDOBÍ

http://www.ebreviar.cz/
http://www.biskupstvi.cz/roksvatehopavla

	Pondělí 8. září – Svátek Narození Panny Marie
	Úterý 9. září – Úterý 23. týdne v mezidobí
	Středa 10. září – Středa 23. týdne v mezidobí
	Čtvrtek 11. září – Čtvrtek 23. týdne v mezidobí
	Pátek 12. září – Pátek 23. týdne v mezidobí
	Sobota 13. září – Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

