
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
DOBA VÁNOČNÍ 

 

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

 

Neděle 3. ledna – Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 
zasvěcený svátek 

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

výměna růžencových lístků 
9.00 – DIVÁKY  

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

výměna růžencových lístků 
14.00 – adorace a svátostné požehnání 

14.30 – 16.00 farní kavárna (klubovna KLASu) 
odpolední promítání se přesouvá na příští neděli 10. ledna 

 

Pondělí 4. ledna – Pondělí po Zjevení Páně 

 mše svatá nebude 
 

Úterý 5. ledna – Úterý po Zjevení Páně 
7.00 – mše svatá (Ladislav Nevídal, rodiče) 
18.00 – modlitební společenství nad Biblí 

 

Středa 6. ledna – Středa po Zjevení Páně 
17.00 – mše svatá pro děti (Vojtěch Konečný, manželka, 2 rodiče) 

 

Čtvrtek 7. ledna – Čtvrtek po Zjevení Páně 
7.00 – mše svatá (František Kokeš, 2 rodiče) 

17.00 – rozjímavý růženec za nová povolání ke kněžství 
 

Pátek 8. ledna – Pátek po Zjevení Páně 
První pátek v měsíci 

od 9.00 návštěva nemocných 
19.00 – mše svatá (Marinella Fialová) 

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

Sobota 9. ledna – Sobota po Zjevení Páně 
Tříkrálová sbírka v naší obci 

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

 

úklid kostela – Viktorinová Anna – ul. Osvobození 
 

Neděle 10. ledna – Svátek KŘTU PÁNĚ 
končí doba vánoční 

7.30 – mše svatá (Ladislav Drabálek, celá rodina) 
9.00 – DIVÁKY  

 10.30 – mše svatá (František Konečný (od ročníku 1946)) 
14.00 – vánoční pásmo žáků ZŠ v kostele 

14.30 – odpoledne farní kavárna s promítáním filmu (od 15.00 – film) 
 

končí doba vánoční a začíná liturgické mezidobí 



 

Další oznámení: 
 

V pátek 8. ledna po večerní mši (cca 20.00) zveme vedoucí skupinek koledníků k doladění 
detailů tříkrálové sbírky a zároveň k vyzvednutí průkazek a zapečetěných pokladniček do 

klubovny KLASu na staré škole. 
 

V sobotu 9. ledna bude mše svatá vyjímečně v 8.00 k zahájení tříkrálové sbírky v naší obci.  
Kostýmovaní koledníci se shromáždí před zákristií, odkud půjdeme průvodem do kostela.  
Po mši bude následovat vánoční pásmo scholy (repríza pásma z 25. 12. - živý betlém) a 

následné požehnání a rozeslání koledníků po vesnici.   
 

Pravidelná výuka náboženství po vánočních prázdninách začne od 4. ledna 2010 

 

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:    
 

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 

 


