
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, POSTNÍ DOBA 

 

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

 

Neděle 14. února – 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
7.30 – mše svatá (Za farníky) 

  9.00 – DIVÁKY  
 10.30 – mše svatá (Václav Nevídal, otec, celá rodina) 

14.00 – adorace a svátostné požehnání 
14.30 – MASOPUSTNÍ PRŮVOD (vychází se od Orlovny) 

 

Pondělí 15. února – Pondělí 6. týdne v mezidobí 
mše svatá nebude 

 

Úterý 16. února – Úterý 6. týdne v mezidobí 
7.00 – mše svatá (za živé i zemřelé členy „živého růžence“) 

18.00 – modlitební společenství nad Biblí (klubovna KLASu na staré škole) 
 

Středa 17. února – POPELEČNÍ STŘEDA 
 

Popeleční středa je dnem přísného postu: zdrženlivost od masa a újmy v jídle.                                   
Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let. 

 

7.00 – mše svatá s udílením popelce (František Daniel, manželka a 2 rodiče) 
18.00 – mše svatá s udílením popelce (Jenovéfa Kaňová, manžel, dcera, zeť, celá rodina) 

 

Čtvrtek 18. února – Čtvrtek po Popeleční středě 
7.00 – mše svatá (zemřelá rodina Matýšková a Konečná; duše v očistci) 

17.00 – rozjímavý růženec za nová povolání ke kněžství 
 

Pátek 19. února – Pátek po Popeleční středě 
19.00 – mše svatá (Cyril Urbánek, 2 rodiče) 

 

Sobota 20. února – Sobota po Popeleční středě 
7.00 – mše svatá (Václav Vozdecký, rodiče) 

 

úklid kostela – Nevídalová Růžena – ul. Kuchyňka 
 

Neděle 21. února – 1. NEDĚLE POSTNÍ 
7.30 – mše svatá (Alžběta Tesařová, manžel a celá rodina) 

pravidelná měsíční sbírka 
  9.00 – DIVÁKY  

 10.30 – mše svatá (Josef Tihlařík, rodiče, bratr a synovec) 
pravidelná měsíční sbírka 

14.00 – křížová cesta – vedou ženy 
během dne tzn. po bohoslužbách a křížové cestě bude možnost zakoupit si zdobené svíce  

za 90,- a 150,- Kč a zároveň bude možnost objednat si velikonoční paškálky. 
 (svíce vyrábí sestra františkánka z Vranova u Brna) 

 
 

Další oznámení: 
 
 

Milé sestry a bratři, jako váš biskup vás prosím, abyste se snažili všemožně podporovat povolání 
ke kněžství a k různým formám zasvěceného života. Prosím zvláště o modlitbu. A vás, mladí 

muži, kteří jste svobodní, máte nebo budete mít maturitní zkoušku, a kteří se cítíte povoláni ke 



kněžství, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví je možné podat na biskupství do 
25. března 2010. Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím.  

Váš biskup Vojtěch 
 

Od Popeleční středy do následující neděle si můžete odnést z kostela kamínek s biblickým 
odkazem (Ezechiel 36,26) symbolizující naše kamenná srdce, která chce Bůh obnovit a navrátit 

jim jejich lidskost a schopnost milovat. Tento kamínek vás bude provázet celou dobou 
čtyřicetidenní přípravy na Velikonoce při vaší modlitbě, postu a almužně. Na Velký pátek jej 
potom můžete přinést do kostela a symbolicky s ním odevzdat Bohu všechno vaše postní 

snažení. 
 

Od Popeleční středy bude v kostele k dispozici Malý průvodce postní dobou s biblickými citáty na 
každý den, který nabízí denně malý duchovní impuls ke krátkému zamyšlení a modlitbě. Na 

každý den je vybrán biblický citát z liturgických textů daného dne.  
 

V sobotu 20. února 2010 vás zveme na postní duchovní obnovu na téma VNITŘNÍ OBRÁCENÍ. 
Obnovu povede P. Marcel Javora. Začátek je v 9.00 hodin mší svatou v katedrále na Petrově. 

Možnost dopravy:linka 612 odjezd 7.32, linka 522 odjezd 7.42 

 

V sobotu 13. března 2010 se v areálu kostela sv. Václava a sv. Anežky v Hustopečích uskuteční 
tradiční OBLASTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE, které začne od 9.00 hodin blokem dopoledních 

přednášek (Jak se stát krásnou ženou a bohatým mužem, Islám hrozba nebo výzva, Od víry 
k víře)  

po polední přestávce pokračuje setkání mezifarnostní soutěží a mší svatou.  
Mládež je srdečně zvána.  

 

Rozpis nedělních křížových cest 
1. neděle postní – vedou ženy……………………………………………………4. neděle postní – vedou lektoři 
2. neděle postní – vedou muži…………………………………………5. neděle postní – vedou společenství 
3. neděle postní – vedou zpěváci…………………………………… Květná neděle – vedou děti a mládež 
…..……………………………………… Velký pátek – vedou členové Orla……………………………………………………… 

 
 

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:    
 

28. února – 5. března – ministrantský PRANAF 
 

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. 

 
 

Charismatické společenství v roce 2010 bude vždy poslední sobotu v měsíci:  
27. února; 27. března; 24. dubna; 29. května; 26. června; 31. července; 28. srpna; 25. září; 

30. října; 27. listopadu  
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