
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ 

 

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

 

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 

!!! Kvůli nepříznivému počasí (náledí) se ruší dnešní promítání filmu v KLASu !!! 
 

končí doba vánoční a začíná liturgické mezidobí 
 

Pondělí 11. ledna – Pondělí 1. týdne v mezidobí 
 mše svatá nebude 

 

Úterý 12. ledna – Úterý 1. týdne v mezidobí 
7.00 – mše svatá (Julius Hladůvka, manželka, děti) 

18.00 – modlitební společenství nad Biblí 
 

Středa 13. ledna – Středa 1. týdne v mezidobí 
17.00 – mše svatá pro děti (Arnošt Konečný, manželka, děti) 

 

Čtvrtek 14. ledna – Čtvrtek 1. týdne v mezidobí 
7.00 – mše svatá (Jan Franěk, manželka, 2 zetě) 

17.00 – rozjímavý růženec za nová povolání ke kněžství 
 

Pátek 15. ledna – Pátek 1. týdne v mezidobí 
19.00 – mše svatá (Jiljí Fiala, manželka, rodiče, sourozence, rodina Kaňová a Bařinová) 

 

Sobota 16. ledna – Sobotní památka Panny Marie 
7.00 – mše svatá (František Konečný, Josef Konečný, 2 rodiče, sourozenci) 

po mši svaté bude na faře ministrantská schůzka se snídaní 
19.00 – večer chval v kostele (víc informací níže) 

 

úklid kostela – Kokešová Marie – ul. Divácká 
 

Neděle 17. ledna – 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
7.30 – mše svatá (František Sáček, manželka, děti) 

pravidelná měsíční sbírka 
9.00 – DIVÁKY  

 10.30 – mše svatá (za farníky) 
pravidelná měsíční sbírka 

14.00 – adorace a svátostné požehnání 
 

Další oznámení: 
 

Tříkrálová sbírka v naší obci vynesla částku 73 575,- Kč. Sbírky se účastnilo přes 70 koledníků.  
Koledníkům, kterých bylo více jak 60 ve 13 skupinkách za jejich koledování i všem dárcům patří 

upřímné Pán Bůh zaplať. 
 

Všechny zájemce, kteří chtějí prožít spontánní modlitbu v charismatickém duchu, zveme 
v sobotu 16. ledna večer od 19.00 hodin do kostela na VEČER CHVAL.  



Co to jsou "chvály"?  
Chvála je modlitba, kterou vyvyšujeme a oslavujeme našeho Boha; chválíme ho a 
uctíváme prostě proto, že je to Bůh. Je dokonalý, je ten jediný, který si zaslouží 

veškerou naši pozornost, oslavu. Jemu náleží všechna sláva a díky. A modlitba chval 
právě toto všechno obsahuje. 

Je nejběžnější chválit Pána písněmi - zpívat Mu ze srdce písně díků.  
Proto chceme Pána chválit a vzdávat Mu díky písněmi a přebývat v Jeho přítomnosti. 

Zván je každý, kdo touží Bohu ze srdce společně zpívat písně chvály. 
 

Od pondělí 11. ledna vstupujeme do první části liturgického mezidobí, které bude trvat do 
popeleční středy, která letos připadá na 17. února.   

 
 

 

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.  

 

Každou první neděli v měsíci je možnost posedět s přáteli u kávy nebo čaje a přitom 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:    
 

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 
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ 

 


