
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
DOBA VÁNOČNÍ 

 

probíhá Rok svatého Pavla 

 

Neděle 28. prosince – Svátek SVATÉ  RODINY 

7.30 – mše svatá s žehnáním manželů (Za farníky) 
9.00 – DIVÁKY  

 10.30 – mše svatá s žehnáním manželů (Cyril Urbánek, 2 rodiče) 
bohoslužbu obohatí svým vystoupením křesťanská folková skupina SRDCE ze Šakvic  
14.00 – Koledování aneb Poslouchejte křesťané (vánoční pásmo scholy v kostele) 

15.00 – zvonění za nenarozené děti 
 

Pondělí 29. prosince – Sedmý den v oktávu Narození Páně 

7.00 – mše svatá nebude 
 

Úterý 30. prosince – Sedmý den v oktávu Narození Páně 
7.00 – mše svatá (Na úmysl dárce) 

17.00 – modlitební společenství nebude 

 

Středa 31. prosince – Sedmý den v oktávu Narození Páně 
15.00 – děkovná bohoslužba (Na poděkování za přijatá dobra v roce 2008) 

23.30 – 24.00 noční adorace 
po adoraci před kostelem půlnoční přípitek – skleničky s sebou 

 

Čtvrtek 1. ledna 2009 – Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE 
zasvěcený svátek 

7.30 – mše svatá (František a Anna Nevídalovi, živá rodina) 
9.00 – DIVÁKY 

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

Pátek 2. ledna – Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského 
První pátek v měsíci 

ráno mše svatá nebude 
19.00 – mše svatá (Milan Hanák, Pavel Sáček, Růžena Lengálová - od ročníku l962) 

po mši výstav NSO, litanie k Srdci Ježíšovu, zasvěcení a požehnání 
 

Sobota 3. ledna – Nejsvětějšího Jména Ježíš 
Tříkrálová sbírka v naší obci 

8.00 – mše svatá (Jan Kaňa, manželka, syn) 
po mši rozeslání koledníků na Tříkrálovou sbírku 

 

úklid kostela – Hanáková Růžena – ul. Domaninská 
 

Neděle 4. ledna – Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 
zasvěcený svátek 

7.30 – mše svatá (František Sáček, manželka, děti 2 rodiče) 
při bohoslužbě žehnání vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů 

9.00 – DIVÁKY  
 10.30 – mše svatá (Mikuláš Čapka, manželka, syni, rodina Urbánková a Vozdecká) 

při bohoslužbě žehnání vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů 



14.00 – adorace a svátostné požehnání 
14.30 – 16.00   farní kavárna (Zoubková - Hutáková) 

 

Další oznámení: 

 

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

přesněji Pavlových listů.  

Tato aktivita probíhá během celého jubilejního roku (29. 6. 2008 – 29. 6. 2009).  

Opisovat můžete každou neděli po bohoslužbách a po odpolední adoraci. 
 

Neděle 28. prosince - v tento den si více než jindy připomínáme děti zavražděné ještě před 
svým narozením. Společnost, která takové jednání schvaluje, a zákonodárci, jež navrhují a 

přijímají zákony, které toto umožňují, jsou pod vlivem kultury temnoty a smrti v područí ďábla. 
Proto se v tento den na 15 minut od 15. hodiny rozezní zvony pro probuzení svědomí a jako 

výzva k tiché modlitbě za všechny děti, kterým nebylo sobecky umožněno narodit se z lásky. 
Zvonit bude největší zvon (sv. Cyril a Metoděj) a umíráček (sv. Václav)  

s nejmenším zvonem (sv. Vojtěch) 
 

Nejbližší akce: 
10. ledna – po ranní mši na faře snídaně s ministrantskou schůzkou 

18. – 25. ledna – týden modliteb za jednotu křesťanů 
 

Tříkrálová sbírka se v naší obci uskuteční v sobotu 3. ledna 2008 od 9.00 hodin dopoledne. 
 

Pravidelná výuka náboženství po vánočních prázdninách začne od 5. ledna 2009 

 

V sobotu 10. ledna 2009 se uskuteční v sále Orlovny 1. farní posezení u cimbálu.  
Předprodej vstupenek bude od 5. ledna v prodejně textilu u Krupičků. Cena je 150 Kč. 

 

V pátek 9. ledna 2009 v 19 hodin na faře v Brně-Husovicích (Vranovská 103)  
proběhne přednáška paní Ruth Hruškové na téma „Dobrovolnictví v hospicích“. 

Paní Ruth jako dobrovolnice dochází do hospice sv. Alžběty v Brně v Kamenné ulici již několik let 
za nemocnými lidmi, většinou jsou to pacienti s onkologickým onemocněním. Chtěla by se 

podělit o svoji zkušenost s návštěvami nemocných, a co ji dobrovolnictví dává a co naopak bere. 
 

Charismatické společenství v roce 2009 bude vždy poslední sobotu v měsíci :  

      
Předběžný rozpis výuky náboženství ve školním roce 2008/2009 

1. třída - škola (Nekvapilová Marie) 

2. třída - škola (Nekvapilová Marie) 

3. třída - škola (O. Jiří Topenčík)  středa 

4. třída - klub MIKEŠ (Fraňková Blažena)  úterý 14.00 

5. třída – fara (Dvořáková Marie)  středa 15.00 

6. třída - klub MIKEŠ (Novotná Pavla)  úterý 15.00 

7. třída - kostel (Krupička Petr)  středa 17.00 

8. třída - kostel (O. Jiří Topenčík)  pátek 16.00 

9. třída - kostel (O. Jiří Topenčík)  pátek 16.00 

sledujte, prosím, průběžně tento rozpis – během roku se můžou měnit časy začátku vyučování !!! 
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