
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ  

 

Farnost čte žalmy – příprava na květnovou Noc žalmů – pastorační projekt k oslavě 100 let kostela 

 

Neděle 19. května  

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
(dnes čteme žalm 139) 

7.30 – mše svatá (Josef Urbánek, manželka, rodiče a sourozence) 
 Sbírka na charitu 
9.00 – NIKOLČICE  

10.30 – mše svatá není 
14.00 – májová pobožnost 

 

Pondělí 20. května – Památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze 
 (dnes čteme žalm 140) 

mše svatá není 
19.00 – májová pobožnost 

 

Úterý 21. května – Svátek výročí posvěcení brněnské katedrály  
 (dnes čteme žalm 141) 

7.00 – mše svatá (Eduard Konečný, manželka, Metoděj Matýšek, manželka) 
 18.00 - modlitební společenství nad Biblí (klubovna KLASu na staré škole) 

 

Středa 22. května – Středa 7. týdne v mezidobí 
sv. Rity z Cascie, řeholnice 

(dnes čteme žalm 142) 

16.30 – dětská májová pobožnost 
17.00 – mše svatá (Marie Zelinková, manžel, dcera, živá a zemřelá rodina) 

po mši setkání dětí – prvokomunikanty s knězem 

po mši možnost her na farní zahradě do 18.45 (jen za pěkného počasí) 
 

Čtvrtek 23. května – Čtvrtek 7. týdne v mezidobí 
 (dnes čteme žalm 143) 

7.00 – mše svatá (Marie Vozděková, živá osoba) 
NIKOLČICE - 17.00 – zpovídání rodičů a kmotrů prvokomunikantů 

18.00 - mše svatá v Nikolčicích 
19.00 – májová pobožnost 

 

Pátek 24. května – Pátek 7. týdne v mezidobí 
 DEN MODLITEB ZA CÍRKEV V ČÍNĚ 

(dnes čteme žalm 144) 

NOC KOSTELŮ – (více na www.nockostelu.cz) 
19.00 – mše svatá (Anna Kaňová, manžel, syn) 

po mši svaté bude tichá hodinová adorace 
 

Sobota 25. května – Sobotní památka Panny Marie 
 (dnes čteme žalm 145) 

7.00 – mše svatá (František Zoubek, syn, živá a zemřelá rodina) 
NIKOLČICE - 10.00 – zpovídání dětí, které půjdou k 1. sv. přijímání 

19.00 – charismatické společenství v kostele 
 

úklid kostela:  HANÁKOVÁ Růžena – ul. Domaninská 
 

Neděle 26. května  

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
 

tradiční pouť v Kloboukách u Brna u kaple sv. Barbory 



(dnes čteme žalm 146) 
7.30 – mše svatá (Vladimír Tihlařík, syn, vnuk, celá rodina) 

pravidelná měsíční sbírka 
9.00 – NIKOLČICE - mše svatá s 1. svatým přijímáním 

10.45 – mše svatá (za farníky) 
pravidelná měsíční sbírka 
14.00 – májová pobožnost 

 

Další oznámení: 
 

telefonní číslo farnosti je +420 731 619 807 
 

MODLÍME SE ZA NAŠI FARNOST:  
Každý den ve 21.00 – modlitba jedenkrát Zdrávas Maria!!! Připoj se i ty! 

 

FARNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 
Ke 100. výročí posvěcení našeho kostela je vyhlášená výtvarná soutěž pro všechny věkové 

kategorie. Budeme malovat kostel – exteriér – interiér – panorama - detail různými výtvarnými 
technikami. Podmínkou je kresba pouze na výkres A3 nebo A4. Podrobnosti jsou na vývěskách.  

 

FARNOST ČTE ŽALMY 
Jedná se o pastorační projekt k oslavě 100 let kostela. Každodenní četba jednoho žalmu 

vyvrcholí 31. května Nocí žalmů.  
 Zájemci o četbu žalmů se mohou přihlásit buď na farních stránkách přes vložený formulář, 

který se zobrazí i s tabulkou klepnutím na odkaz na liště vpravo nahoře nebo u Petra. 
Tabulka obsazenosti s přibližnou dobou čtení je k nahlédnutí na vývěsce v předsíni kostela. 

Neváhejte a přihlašujte se !!! 
 

Farnost Těšany zve na POUŤ DO OPRAVENÉ KAPLE PANNY MARIE NAD VINOHRADY 
v neděli 26. května 2013  

- v 14 hodin průvod se sochou Panny Marie od farního kostela svatého Barnabáše 
- v 15 hodin poutní mše svatá 

 

POUŤ NA URBÁNEK 
Pouť na Urbánku ve Slavkově u Brna s otevřením rekonstruované kaple bude v neděli 26. května 

2013. V 15.00 vyjde průvod křížovou cestou s modlitbou Cesty světla. Bude požehnán nový 
obraz sv. Urbana a mši svatou v 16.00 bude sloužit farář brněnské katedrály, P. Petr Šikula.  

Po mši sv. bude prohlídka kaple a táborák.  
 

CHARISMATICKÁ KONFERENCE 2013 - BRNO 
Program konference: http://konference.cho.cz/program-konference 

Přihlašování přes internet bude spuštěno začátkem dubna 2013 a ukončeno 23. 6. 2013. 
 

HISTORICKÝ PRASKLÝ ZVON 
Začátkem prosince byl snesen z věže do chrámové lodě náš nejstarší zvon-umíráček z roku 

1763 zasvěcený patronům umírajících – sv. Františku Xaverskému (3. prosince) a sv. Barboře 
(4. prosince). Tento zvon je bohužel nefunkční – je prasklý. Bylo by chvályhodné ke stému 

výročí kostela a ke kulatému výročí zvonu (250 let) se pokusit tento zvon oživit. Nabízí se dvě 
varianty co se zvonem: za prvé – kontaktovat odbornou zvonařskou dílnu a nechat posoudit 
rozsah poškození, za druhé – bude li to možné, nechat zvon opravit a zprovoznit – v případě 
nevratného poškození nechat zvon zakonzervovat. Kdo by měl zájem se v této věci nějakým 

způsobem angažovat bude vítán. Kontaktní osoba: Petr Krupička 
 

biblický program brněnské diecéze 2010 – 2013   více na http://www.vezmiacti.cz/.    
 

Charismatické společenství – I. pololetí 2013:  25.května, 22.června. 

 

Nejbližší akce:  
2. června – první svaté přijímání v Šitbořicích 

29. června – Farní den 
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LITURGICKÉ MEZIDOBÍ 

 


