
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ 

 

Neděle 27. června – 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

7.30 – mše svatá (Jindřiška Kaňová, manžel a rodiče) 
pravidelná měsíční sbírka 

9.00 – DIVÁKY  
10.30 – mše svatá (Oldřich Konečný a duše v očistci) 

pravidelná měsíční sbírka 
14.00 – adorace a svátostné požehnání 

 

Pondělí 28. června – sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 
mše svatá není 

 

Úterý 29. června – Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ 
hlavních patronů brněnské diecéze 

18.00 – mše svatá (Cyril Tomanec, manželka, 2 dcery a 3 zetě) 
modlitební společenství nad Biblí nebude 

   

Středa 30. června – Středa 13. týdne v mezidobí 
svatých prvomučedníků římských 

7.00 – mše svatá (Josef Urbánek, manželka, syn, 2 rodiče) 
 

Čtvrtek 1. července – Čtvrtek 13. týdne v mezidobí 
7.00 – mše svatá (Cyril Vozdecký, manželka a děti) 

18.00 – rozjímavý růženec za nová povolání ke kněžství 
 

Pátek 2. července – Pátek 13. týdne v mezidobí 
První pátek v měsíci 

od 9.00 návštěva nemocných 
19.00 – mše svatá (živá a zemřelá rodina Bečková a Majerová) 

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

Sobota 3. července – Svátek sv. Tomáše, apoštola 
7.00 – mše svatá (živá a zemřelá rodina Dostálová, Kaňová a Tomancová) 

 

úklid kostela: Krupičková Marie – ul. U cihelny 
 

Neděle 4. července – 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

7.30 – mše svatá (František Matuška, manželka, živá i zemřelá rodina) 
výměna růžencových lístků 

9.00 – DIVÁKY (rozloučení s farností) 
10.30 – mše svatá (za farníky) 

výměna růžencových lístků 
14.00 – adorace a svátostné požehnání nebude 

KŘEPICE - 15.00  cyrilometodějská pouť 
 
 
 
 
 
 



Další oznámení: 
 

Od 1. července 2010 dochází ke změně působení O. Jiřího.  
Z farnosti Diváky přechází do farnosti Nikolčice. 

 

O prázdninách nebudou bývat středeční dětské mše s posezením na farní zahradě. 
 

V neděli 4. července bude v Křepicích „U Svaté“ tradiční cyrilometodějská pouť.  
Program:  

14.15 litanie – 14.30 růženec – 15.00 poutní mše svatá. Jste srdečně zváni. 
Možnost autobusového spojení: 

IDS linka 522 - Šitbořice, Nikolčická 13.42 – Křepice, dolní 13.55 (18,- Kč) 
IDS linka 522 - Křepice, dolní 17.03 – Šitbořice, Nikolčická 17.16  (18,- Kč) 

 

Letošní Katolická charismatická konference se bude konat ve dnech 7. až 11. července 2010 
v Brně na výstavišti BVV. Podrobný program s možností on-line přihlášení na 

http://konference.cho.cz/      

 

Biskupství brněnské pořádá ve školním roce 2010-2011 TEOLOGICKÝ KURZ pro všechny dospělé 
katolíky, kteří touží upevnit si nebo rozšířit své vzdělání v oblasti víry, pomáhat v budoucnu ve 
farní katechezi, pomáhat při liturgii nebo jakýmkoliv způsobem sloužit v pastoraci. Kurz probíhá 

v Brně od října 2010 do června 2011 (zhruba jednou za 14 dní v sobotu).  
Bližší informace na vývěsce v kostele nebo u Otce Jiřího. 

 

Prázdniny u kapucínů pro kluky a holky starší 15 let 
Netradiční pobyt v klášteře 

KDY A KDE? 11. 7. – 17. 7. 2010 v Praze nebo 25. 7. – 31. 7. 2010 v Olomouci 
CO SE BUDE DÍT? Máš možnost zapojit se do programu kláštera, který zahrnuje: 

• společnou modlitbu, mši sv., adoraci,... 
• práci i zábavu s řádovými bratry 

• možnost prohlídky města, letního koupání a táboráku 
KOLIK TO BUDE STÁT? Na stravu a pobyt si účastníci vydělají prací vlastních rukou! 
CO SI MÁM VZÍT S SEBOU? Pracovní oblečení a obuv, věci k os. hygieně, plavky... 

Přihlášku můžeš poslat nejpozději týden před začátkem akce na adresu: 
Br. Radek Navrátil OFMCap. Loretánské nám. 6a 118 00 Praha 1 – Hradčany 

kapucini.ulorety@seznam.cz 
Přihlášení bude potvrzeno e-mailem s podrobnějšími informacemi. 

 

Množí se případy, kdy dostáváte dopisy od Nadačního fondu Matky Terezy se srdceryvnými 
žádostmi o podporu chudých v Africe.  

Jedná se o nedůvěryhodnou aktivitu, kdy není jasné, kde peníze opravdu skončí. Proto 
nemusíte mít výčitky svědomí, když nic na tento fond nepošlete. 

 

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.  
 

Nejbližší akce:  
 

Charismatické společenství v roce 2010 bude vždy poslední sobotu v měsíci:   
31. července; 28. srpna; 25. září; 30. října; 27. listopadu 
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