
1. Kolik let v letošním roce uplyne od založení naší diecéze? 

2. Z kolika děkanátů se naše diecéze skládá? 

3. Který den se slaví výročí posvěcení katedrály? 

4. Kteří jsou hlavní patroni katedrály a celé diecéze? 

5. Která svatá pochází z území dnešní brněnské diecéze? 

6. Který svatý kněz přijal jáhenské i kněžské svěcení v Brně a působil 

krátce v Boskovicích? 

7. Kolikátým brněnským diecézním biskupem je dnešní otec biskup 

Vojtěch? 

8. Kde se setkala knínická mládež s generálním vikářem Jiřím 

Mikuláškem? 

9. Které poutní místo diecéze máte nejraději? 

10. Jak se jmenuje hra, kterou pro nás připravilo katechetické centrum 

na následující měsíce? 

11. Kolik je darů Ducha Svatého? 

12. Kde se letos uskutečnilo Děkanátní setkání mládeže? 

13. Kolik dětí přistoupilo v našem kostele letos poprvé ke svatému 

přijímání? 

14. Kolik zastavení (obrazů) má Cesta světla? 

15. Kam jsme letos mohli chodit na májovou? 

16. Co se uskuteční v naší farnosti v neděli 18. června? 

17. Kde od nás nejblíže se můžeme 5. července zúčastnit poutní 

slavnosti svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje? 

18. Ve kterém městě se letos sejde mládež na Celostátní setkání 

mládeže? 

19. Jaká událost se uskuteční 24. června na Petrově? 
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4. neděle  Slavnost Seslání Ducha svatého 
11. neděle  Slavnost Nejsvětější Trojice 
15.       čtvrtek  Slavnost Těla a Krve Páně 
18. neděle  FARNÍ DEN 
23. pátek  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
24. sobota  Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
21. středa  ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
29. čtvrtek  Slavnost sv. Petra a Pavla 

 

5. středa  Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 
23. neděle  POUTNÍ SLAVNOST V ŠEBETOVĚ 
26. středa  Svátek sv. Jáchyma a Anny 

 
 

 

6. neděle  Svátek Proměnění Páně 
6. – 13.  FARNÍ TÁBOR Valeč 
15. úterý  Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
22. úterý  Panny Marie Královny 
24. čtvrtek  VÝROČÍ POSVĚCENÍ NAŠEHO KOSTELA  

(211 LET) 
29. úterý  Umučení sv. Jana Křtitele 

 

 

 

4. neděle  VÁŽANSKÉ HODY 
 
 
 
Pravidelně 1x týdně: 

MODLITBY MATEK 
Pondělí 10:00 na faře 

Čtvrtek 19:30 u Povolných 

MODLITBY OTCŮ Neděle 20:00 na faře 
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  Ve středu 21. 6. nás čeká poslední dětská 

mše sv. a potom se sejdeme na farním hřišti. Opečeme špekáčky, 
zahrajeme fotbálek, zazpíváme si, zablbneme na průlezkách a „Ahoooj 
prázdniny!“ 
 

 

Kontaktní osoba: 
Tereza Jedličková, 
tel: 773239209, 
e-mail: kompl0010@seznam.cz 
 

Vedoucí tábora: 
Jáchym Jedlička, 
tel: 60619894, 
e-mail: jachym.jedlicka@seznam.cz 

mailto:kompl0010@seznam.cz
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Už jste taky četli anebo zaslechli cosi o tom, že se dějí změny 
ve způsobu financování církve (tzn. i mé farnosti)? Nevíte tomu hlavu 
patu? Otevřete si webové stránky www.fond.biskupstvi.cz. 
PULS = Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze 
 
Z informací, které na stránkách naleznete, vybíráme: 
Tři cíle fondu 

Zlepšit existující systém přispíváni na diecézi 

Jedním z důvodů vzniku fondu bylo zlepšit stávající systém 
fungování takzvaného příspěvku na potřeby diecéze. Zřízení 
fondu a změny s tím související mají přispět k tomu: 
► aby podpora diecéze nebyla záležitostí jen anonymního 

příspěvku farností, ale postupně se stávala projevem osobní 
spoluzodpovědnosti každého věřícího, 
► aby výše příspěvku farností nebyla stanovena plošně deseti procenty z 
příjmu farností, jak tomu bylo doposud, ale aby reflektovala lidskou a 
ekonomickou situací farností, 
► aby se posílila ekonomická soběstačnost diecéze a zvýšila se informovanost 
o využití získaných prostředků. 

 
Velká rodina malých dárců  

Hlavním cílem fondu je podporovat dobrovolné dárcovství a 
vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na životě 
diecéze a chtějí ji podporovat. Zapojit se může každý, komu 
není lhostejná budoucnost naší diecéze. Tato rodina dárců 

ochotných podporovat život církve má pro její život větší hodnotu než dary 
samotné. Dárci-donátoři mají možnost svůj dar nechat započíst ve prospěch 
své farnosti a tak snížit její celkový roční příspěvek.      

  
 Jeden tým pod Božím vedením  
Jsme zvyklí nazývat církev Kristovým tělem, Boží stavbou 
nebo jinými biblickými obrazy. Církev a potažmo diecézi 
však  můžeme přirovnat i k sportovnímu týmu, který vede Duch 
Svatý. On si nás vybral, sestavil a chce nás vést k vítězství. 
Každý z nás má přitom jinou roli a jiné schopnosti. Každý se 

podílí na hře jiným způsobem a měrou. Občas si nemusíme rozumět se 
spoluhráči, občas si můžeme dokonce dávat i vlastní góly. Přesto jsme na svůj 
tým hrdí, chceme mu být věrni a chceme ho podporovat. 

http://www.fond.biskupstvi.cz/

