
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
DOBA VÁNOČNÍ 

 

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

 
 

Neděle 27. prosince – Svátek SVATÉ RODINY 
7.30 – bohoslužba slova s žehnáním manželů a žehnáním vína  

9.00 – DIVÁKY bohoslužba slova 
 10.30 – mše svatá s žehnáním manželů a žehnáním vína (Alžběta Tesařová) 

15.00 – Koledování aneb Poslouchejte křesťané (vánoční pásmo dětí v kostele) 
 

Pondělí 28. prosince – Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 

7.30 – mše svatá (Marie Novotná, rodiče a duše v očistci) 
15.00 – zvonění k modlitbě za nenarozené děti 

 

Úterý 29. prosince – Pátý den v oktávu Narození Páně 
7.30 – mše svatá (Alois Kaňa, manželka, dcera Marie a manžel) 

modlitební společenství nebude 
 

Středa 30. prosince – Šestý den v oktávu Narození Páně 
7.30 – mše svatá (Josefa Zoubková, manžel a 2 rodiče) 

 

Čtvrtek 31. prosince – Sedmý den v oktávu Narození Páně 
15.00 – děkovná bohoslužba (Poděkování za přijaté dary od Pána Boha v roce 2009) 

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

 

Pátek 1. ledna 2010 – Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE 
zasvěcený svátek 

7.30 – mše svatá (Jaroslav Urbánek, 2 rodiče) 
9.00 – DIVÁKY 

10.30 – mše svatá (na úmysl dárce) 
 

Sobota 2. ledna – Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského 
7.30 – mše svatá (Jan Kaňa, manželka a syn) 

po mši svaté bude na faře ministrantská schůzka se snídaní 
 

úklid kostela – Matušková Františka, ul. Nikolčická 
 

Neděle 3. ledna – Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 
zasvěcený svátek 

7.30 – mše svatá (za farníky) 
při bohoslužbě žehnání vody, kadidla, křídy a zlatých křížků 

9.00 – DIVÁKY  
 10.30 – mše svatá (František a Anna Nevídalovi a živá rodina) 
při bohoslužbě žehnání vody, kadidla, křídy a zlatých křížků 

14.00 – adorace a svátostné požehnání 
15.00 – odpoledne farní kavárna s promítáním () 

 
 

 
 
 
 



Další oznámení: 
 
 

V pondělí 28. prosince na svátek zavražděných betlémských dětí 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 od 15. hodin na 15 minut 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 a umíráček s nejmenším zvonem. 

 

Pravidelná měsíční tichá adorace připadající na tento pátek se přesouvá na čtvrtek 31. prosince 
v noci od 23.30 do 00.00 hodin. 

 

Tříkrálová sbírka se v naší obci uskuteční v sobotu 9. ledna 2010 od 9.00 hodin dopoledne. 
 

Poděkování všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na tradičním Živém Betlému (schole 
s připraveným programem, hudebníkům, účinkujícím a všem, kteří se i přes nepřízeň počasí 

zúčastnili a svými dary pomohli potřebným z kloboucké Diakonie Betlém – vybralo se 24 407 Kč. 
Všem patří upřímné Pán Bůh zaplať.  

 

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. 
 

Klub aktivních seniorek KLAS hledá cvičitelku rehabilitačního cvičení. Podrobnější informace podá p. 
Krušinová (mobil 731 235 844). 

 

Od 2. 1. 2010 bude v provozu ŠATNÍK DIECÉZNÍ CHARITY BRNO v přízemí bývalé ZŠ na 
ulici Bratislavská 58 tel: 737 231 383 denně úterý - sobota od 9 do 15 hod. 

Seznam věcí: 
BAVLNĚNÉ OBLEČENÍ A PRÁDLO 

BOTY - pouze nové 
LÁTKY - nejméně 1m 

ŠICÍ POTŘEBY - nitě, jehly, knoflíky, vlna, háčky… 
KUCHYŇSKÉ POTŘEBY - talíře, hrnky, příbory… 

PSACÍ POTŘEBY - papíry, sešity, tužky, propisky… 
PLYŠOVÉ HRAČKY - KNIHY - HYGIENICKÉ A ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY 

PÉŘOVÉ PŘIKRÝVKY A POLŠTÁŘE 
NEPOŠKOZENÉ ZIMNÍ OBLEČENÍ, 

ZÁCLONY, LARISY, DEKY, SPACÍ PYTLE, LŮŽLOVINY,RUČNÍKY, UTĚRKY 
KOŽENÉ VĚCI - pásky, kabelky, bundy, peněženky 

 

Nejbližší akce:    
 

10. ledna – odpoledne vánoční pásmo žáků ZŠ v kostele 
16. ledna – večer chval 

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

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 2010 bude vždy poslední sobotu v měsíci:  
30. ledna; 27. února; 27. března; 24. dubna; 29. května; 26. června; 31. července; 28. srpna; 

25. září; 30. října; 27. listopadu  
 

FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
DOBA VÁNOČNÍ 

 


