
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ 

 

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

 

Neděle 1. listopadu – Slavnost VŠECH SVATÝCH 
 

Při každé mši bude žehnání svící, které si přinesete a symbolizují Krista jako světlo a které budete 
rozžíhat na hrobech zemřelých 

7.30 – mše svatá (Antonie Konečná, 2 rodiče) 
výměna růžencových lístků 

9.00 – DIVÁKY  
10.30 – mše svatá (za farníky) 

při bohoslužbě zpívá naše schola 
výměna růžencových lístků 

 

14.00 – dušičková pobožnost na hřbitově 
farní kavárna nebude – promítání filmu je přesunuto na neděli 8. listopadu 

 

Pondělí 2. listopadu – VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 
 

7.00 – mše svatá (František Matýšek, manželka, syn a duše v očistci) 
17.00 – DIVÁKY 

18.00 – mše svatá (na úmysl sv. Otce) 
 

Úterý 3. listopadu – Úterý 31. týdne v mezidobí 
14.30 – pohřeb p. Helena Drabálková 

18.00 – modlitební společenství nad Biblí 
 

Středa 4. listopadu – Památka sv. Karla Boromejského, biskupa 
17.00 – dětská mše svatá (za živé i zemřelé členy živého růžence) 

po bohoslužbě vyjde světelný průvod, ve kterém půjdeme společně s dětmi ale i s dospělými na 
hřbitov a tam se společně pomodlíme. Prosíme, abyste dětem přichystali lampičky, a ostatní si 

mohou vzít svíčky. 
 

Čtvrtek 5. listopadu – Čtvrtek 31. týdne v mezidobí 
14.00 – pohřeb p. Josef Konečný 

17.00 modlitba růžence 
 

Pátek 6. listopadu – Pátek 31. týdne v mezidobí 
První pátek v měsíci 

od 9.00 návštěva nemocných 
19.00 – mše svatá (Terezie Drabálková, manžel, celá rodina) 

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

Sobota 7. listopadu – Sobotní památka Panny Marie 
 

7.00 – mše svatá (Miroslav Vozdecký, rodiče, sourozence) 
 

úklid kostela: Urbánková Růžena – ul. Pod svatojánkem 
 

Neděle 8. listopadu – 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

7.30 – mše svatá (za farníky) 
9.00 – DIVÁKY  

10.30 – mše svatá (František Krupička, manželka, 2 rodiče) 
 



14.00 – adorace a svátostné požehnání 
14.30 – odpoledne farní kavárna s promítáním  

(je připraven film o sv. Ritě z doby pronásledování křesťanů) 
 

Další oznámení: 
 

Odpustky pro duše v o čistci: 
1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den j e možno p ři návšt ěvě kteréhokoli kostela 

získat plnomocné odpustky, p řivlastnitelné pouze duším v o čistci. Krom ě tří obvyklých 
podmínek (sv. zpov ěď, sv. p řijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínk ou pomodlit 

se při návšt ěvě kostela Modlitbu Pán ě a vyznání víry. 
Od 1. listopadu do 8. listopadu je možno získat po spln ění tří obvyklých podmínek  

(sv. zpov ěď, sv. p řijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denn ě plnomocné odpustky, 
přivlastnitelné pouze duším v o čistci, navštíví-li n ěkdo h řbitov a pomodlí se tam t řeba jen v 

duchu za zem řelé;  
V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. 

 
Nedělní odpolední farní kavárnu v klubovně KLASU v přízemí staré školy můžete navštívit každou neděli 
odpoledne, pokud bude adorace. Kromě toho každou první neděli v měsíci je možnost shlédnout pěkný 

hodnotný film. Jste srdečně zváni. 
 

OBJEDNÁVKA DVD Z PAPEŽSKÉ NÁVŠTĚVY 
Česká televize vydala komplet 4 DVD z průběhu celé návštěvy papeže Benedikta XVI. v České 

republice. Cena je 299,- Kč.  
Více informací a možnost objednání v internetovém obchodu ČT: www.ceskatelevize.cz/eshop.  

 
Klub aktivních seniorek KLAS hledá cvičitelku rehabilitačního cvičení. Podrobnější informace podá p. 

Krušinová (mobil 731 235 844). 
 

Rádi bychom vás srdečně pozvali na nový biblický kurz  
Královna Ester a apoštol Pavel – Bůh vítězí i v těžkých situacích,  

který začne 19. listopadu 2009 v 17 hodin na Biskupském gymnáziu v Brně na Barvičově ulici.  
Sedmý biblický kurz (od roku 2003) nám představí dvě sympatické biblické postavy. Nejdříve budeme číst 
vyprávění o královně Ester, která reprezentuje odvážnou dívku riskující vlastní existenci i život pro své lidi 

– židovskou komunitu – v zajetí perské velmoci.  
Druhou z postav pro letošní kurz je svatý Pavel. Letos budeme pozorně sledovat jeho třetí apoštolskou 

cestu, věznění v Římě a Cesareji a nakonec cestu do Říma a Pavlovo působení v tomto starobylém 
velkoměstě. 

Kurz je určen všem vážným zájemcům o Bibli, kteří se s užitkem chtějí živit Božím slovem,  
a také pro ty, kteří se v malých společenstvích snaží porozumět Bibli, ať už jako vedoucí, nebo jako 

účastníci. Více na http://www.biskupstvi.cz/pastorace/.    
 

Nejbližší akce:    
15. listopad – den Bible (odpolední program pro děti-výtvarné dílny) 

 
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:  
28. listopadu, 26. prosince 
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