
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ 

 

19. 6. 2009 – Rok kněží (150. výročí úmrtí sv. Jana Marie Vianneye) – 19. 6. 2010 

 

Otec Jiří je s mladými naší farnosti na Festivalu mládeže v Medžugorje 
 

Neděle 2. srpna – 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
(mše svaté slouží P. Martin Vařeka) 

7.30 – mše svatá (František Daniel, manželka, 2 rodiče) 
výměna růžencových lístků 

9.00 – DIVÁKY  
10.30 – mše svatá (Cyril Tomanec, manželka, 2 dcery, zeť a 2 rodiče) 

výměna růžencových lístků 
adorace a svátostné požehnání nejsou 

 

Pondělí 3. srpna – Pondělí 18. týdne v mezidobí 
mše svatá není 

 

Úterý 4. srpna – Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze 
mše svatá není () 

modlitební společenství během prázdnin není 
 

Středa 5. srpna – Středa 18. týdne v mezidobí 
mše svatá není () 

 

Čtvrtek 6. srpna – Svátek PROMĚNĚNÍ PÁNĚ 
mše svatá není () 

19.00 – mariánská pobožnost  
 

Pátek 7. srpna – Pátek 18. týdne v mezidobí 
První pátek v měsíci 

návštěva nemocných nebude 

pokud přijedou poutníci z Medžugorje v trochu přijatelný čas, tak bude večerní mše –  
poslouchejte zvon!!! 

19.00 – mše svatá (za bohoslovce) 
po mši výstav NSO, litanie k Srdci Ježíšovu, zasvěcení a požehnání 

 

Sobota 8. srpna – Památka sv. Dominika, kněze 
7.00 – mše svatá (za nová kněžská a řeholní povolání) 

 

úklid kostela: Vozdecká Marie – ul. Osvobození (za školou) 
 

Neděle 9. srpna – 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
7.30 – mše svatá (František Daniel, manželka, 2 rodiče) 

9.00 – DIVÁKY  
10.30 – mše svatá (Cyril Tomanec, manželka, 2 dcery, zeť a 2 rodiče) 

14.00 – adorace a svátostné požehnání  
 
 

Další oznámení: 
 

 



Pro nezájem farníků končí nedělní odpolední farní kavárna. Je to škoda …… 
 

O prázdninách nebudou bývat středeční dětské mše s posezením na farní zahradě. 
 
 

Po dobu nepřítomnosti Otce Jiřího ve farnosti se v případě zaopatřování nebo pohřbu 
obracejte na děkanství v Hustopečích (519 412 027).  

 

 Místní jednota Orla pořádá v neděli 23 srpna 2009 poutní zájezd  
na orelskou pouť na Hostýn. Odjezd v 6.00 hodin od zastávky autobusu Nikolčická.  

Přihlášky přijímá do 7. srpna paní Jenovéfa Dostálová, ul. Domaninská.  
 

Pro zpestření volného času doporučujeme kliknout na odkaz 
http://www.syzet.estranky.cz/stranka/internetove-pexeso, kde si můžete zahrát 

internetové pexeso na téma biblické postavy Starého i Nového zákona. 
 

Od 18. října do 24. října 2009 pořádá farnost poutní zájezd do Itálie (Assisi, Loreto, San 
Giovani Rotondo, hora sv. Michaela aj.). Bližší informace u O. Jiřího. 

 

Ve dnech 26. – 28. září 2009 navštíví Českou republiku papež Benedikt XVI.  
Oficiální internetové stránky pro veřejnost o připravované návštěvě papeže Benedikta XVI. v 

České republice najdete na http://www.navstevapapeze.cz/.  
 

Brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle oznamuje, že v neděli 27. září 2009 dopoledne ani 
předcházející sobotu 26. září 2009 večer nebudou pro věřící na celém území brněnské diecéze 

slouženy mše svaté. Všichni jsou zváni k účasti na papežské mši svaté na letišti  
v Brně-Tuřanech v neděli 27. září v 10.00 hodin.  

Pro ty, kteří pro stáří, zdravotní obtíže nebo z rodinných či jiných oprávněných důvodů nebudou 
moci do Brna přijet, je udělena dispenz od povinnosti nedělní účasti na mši svaté a doporučuje 

se sledovat bohoslužbu se Svatým otcem ve sdělovacích prostředcích. 
 

Nejbližší akce:  
6. srpna – svátek Proměnění Páně 

13. srpna – Fatimská pouť v Žarošicích: 19:00 mše svatá a světelný průvod (Mons. Pavel Posád) 
15. srpna – žehnání květin a bylin  

15. srpna – Den Brna 
29. srpna – Diecézní pouť rodin (Žďár nad Sázavou) 

 

Webové stránky, které mohou zajímat rodiče, i katechety najdete na http://www.kanan.cz .  
Tyto stránky se snaží předškolním dětem přiblížit nedělní evangelia. Pro každou neděli přinášejí 

převyprávění evangelia, komiks, krátké zamyšlení, kvíz a omalovánku.  
Podívejte se a budete mile překvapeni. 

 
 

Již nějakou dobu dochází v diecézi k vloupání do far, většinou přesně v době bohoslužeb.  
Prosíme všechny o zvýšenou pozornost pohybu lidí kolem kostela a fary.  

Podezřelé chování prosím oznamte panu faráři na tel. 519 421 298. 
Děkujeme za vaši spolupráci. 

 

 

Charismatické společenství v roce 2009 bude vždy poslední sobotu v měsíci:  
29. srpna, 26. září, 31. října, 28. listopadu, 26. prosince 

 

FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ 

 


