
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
DOBA VELIKONOČNÍ 

 

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

 

Neděle 11. dubna – 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 

 

7.30 – mše svatá (Marie Fialová, manžel a celá rodina) 
9.00 – DIVÁKY  

10.30 – mše svatá (za farníky) 
při bohoslužbě křest dítěte 

od 13.00 do 13.55 hodin se v zákristii zapisují intence (květen – srpen) 
14.00 – adorace a svátostné požehnání 

14.30 – v kostele po adoraci přípravné setkání dobrovolníků, ochotných pomoci s přípravou NOCI 
KOSTELŮ v naší farnosti (více na www.nockostelu.cz). 

 

Pondělí 12. dubna – Pondělí po 2. neděli velikonoční 
mše svatá není 

 

Úterý 13. dubna – Úterý po 2. neděli velikonoční 
7.00 – mše svatá (Emilie Tihlaříková, manžel, 2 syny a dcera) 

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

Středa 14. dubna – Středa po 2. neděli velikonoční 
17.00 – mše svatá pro děti (Anna Navrátilová, manžel) 

po mši setkání rodičů dětí, které půjdou k 1. svatému přijímání s O. Jiřím 
po mši možnost her a opékání špekáčků na farní zahradě do 19.00 (jen za pěkného počasí) 

 

Čtvrtek 15. dubna – Čtvrtek po 2. neděli velikonoční 
7.00 – mše svatá (Marie Kaňová, manžel, živá rodina) 

18.00 – rozjímavý růženec za nová povolání ke kněžství 
 

Pátek 16. dubna – Pátek po 2. neděli velikonoční 
19.00 – mše svatá (Josef Konečný, manželka, 2 rodiče) 

po mši společenství mládeže 
 

Sobota 17. dubna – Sobota po 2. neděli velikonoční 
7.00 – mše svatá (Anna Sáčková, manžel a celá zemřelá rodina) 

 

úklid kostela: Zoubková Marie – ul. Divácká 
 

Neděle 18. dubna – 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
 

7.30 – mše svatá (za farníky) 
pravidelná měsíční sbírka 

9.00 – DIVÁKY  
10.30 – mše svatá (Na poděkování za přijatá dobrodiní a Boží ochranu pro celou rodinu) 

pravidelná měsíční sbírka 
14.00 – adorace a svátostné požehnání 

14.45 – odpoledne farní kavárna s promítáním filmu (Padre Pio - 2. díl) –.(klubovna KLASu) 
 
 

Další oznámení: 
 



 

Od neděle Zmrtvýchvstání Páně až do neděle Seslání Ducha Svatého  
se místo „Anděl Páně…“ modlí velikonoční antifona „Vesel se, nebes Královno…“ 

 

Na stolku pod kůrem se mohou zapsat zájemci, kteří chtějí v roce 2011 přijmout svátost biřmování. 
 

Po středeční dětské mši bude opět možnost her s opékáním špekáčků na farní zahradě  
(jen za pěkného počasí) 

 

Naše farnost se zapojila do letošní celonárodní akce NOC KOSTELŮ, která se uskuteční v pátek 28. 
května ve večerních hodinách. Kdo by měl zájem a byl by ochotný pomoci s přípravou a organizací 

této akce ať se přihlásí u P. Krupičky co nejdříve. Více o této akci na www.nockostelu.cz . 
 

Vážení a milí pořadatelé Noci kostelů, 
srdečně vás zveme na informační setkání pořadatelů Noci kostelů, které se bude konat v sobotu 
17. dubna od 9:00 v kapitulní síni minoritského kláštera u kostela sv. Janů, Minoritská 1, Brno. 
  

Program setkání: 
  9:00   Kostel s otevřenými dveřmi (P. Mgr. Vladimír Záleský) 
10:00   Služba průvodce v kostele (Mgr. Jan Press) 
11:45   Zkušenosti z Noci kostelů 2009, diskuse, organizační informace 
13:00   Společný oběd 
  

Z organizačních důvodů a pro zajištění oběda potvrďte prosím Vaši účast na setkání nejpozději 
do pondělí 12. dubna 2010. Více informací u P. Krupičky. 

 

"Nové archeologické poznatky o křesťanských památkách na Moravě"; přednáška profesora 
Josefa Ungera a následná diskuse; dne 14. dubna 2010 v 18:00 h; pořádá Diecézní muzeum 

Brno v sále brněnského biskupství (Petrov 2). 
 

Farnost Dambořice zve v sobotu 24. dubna na pouť k Červenému kříži na Těšance.  
Procesí vychází v 14.00 hodin od kostela v Dambořicích. 

 

Na nástěnce v kostele je nabídka od bratří kapucínů pro chlapce i děvčata na týdenní 
prázdninový pobyt v klášteře kapucínů v Praze nebo v Olomouci. Více informací na nástěnce. 

 

Letošní Katolická charismatická konference se bude konat ve dnech 7. až 11. července 2010 
v Brně na výstavišti BVV. Máme pro Vás radostnou zprávu, neboť pozvání přijal a do Brna 

přijede  francouzský kněz Jacques Philippe, známý exercitátor i autor několika knih z komunity 
Blahoslavenství. Dále potvrdili účast P. Vojtěch Kodet, P. Aleš Opatrný, Katka Lachmanová, P. 

Tomáš Holub, P. Bogdan Stepien, Marie Svatošová a další.  
Podrobný program s možností on-line přihlášení na http://konference.cho.cz/     

 

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. 

 

Nejbližší akce:  
24. dubna odpoledne oslava narozenin O. Jiřího 

7. května odpoledne stavění máje s posezením u táboráku na farní zahradě 
13. května – Fatimská pouť v Žarošicích 

16. května – žehnání polí, zahrad a vinohradů 
 

Charismatické společenství v roce 2010 bude vždy poslední sobotu v měsíci:  
24. dubna; 29. května; 26. června; 31. července; 28. srpna; 25. září; 30. října; 27. listopadu 

      
 

FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
DOBA VELIKONOČNÍ 

 


