
 
                

   

6. středa  Popeleční středa - začátek doby postní 
9. sobota  POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 

v 13:00 v kostele a na sýpce 
14. čtvrtek  MISIJNÍ TVOŘENÍ NA FAŘE pro děti 
16.       sobota            POSTNÍ DUCHOVNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

v Kunštátě 
19. úterý  Slavnost svatého Josefa 
25. pondělí Slavnost Zvěstování Páně 

(mše sv. Vážany 17:00) 

 

 

13. sobota  DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
14. neděle  Květná neděle 
18.  čtvrtek  Zelený čtvrtek 
19. pátek  Velký pátek 
20. sobota  Bílá sobota 
21. neděle  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

- Boží hod velikonoční 
25. čtvrtek  Svátek sv. Marka, patrona naší farnosti 
28. neděle  Neděle Božího milosrdenství 
   POUTNÍ SLAVNOST NAŠÍ FARNOSTI 

VÝSTAVA OBRAZŮ NA SÝPCE 
 

 

1. středa  Svátek sv. Josefa, dělníka 
8. středa  Panna Maria, Prostřednice všech milostí 
   DĚKANÁTNÍ POUŤ VŘESICE 
12. neděle  Svátek matek 
13. pondělí Panna Maria Fatimská 
30. čtvrtek  Slavnost Nanebevstoupení Páně 
31.  pátek  Svátek Navštívení Panny Marie 
 

: FARNÍ DEN 23. června 2019 
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Neděle 14:30 
 Středa 16:30 
 Pátek 17:30 

 

 

Kunštát 16. března 2019, určeno pro mládež ve věku 14 až 25 let. 
13:30 prezence na faře / 14:00 zahájení v kostele / 19:00 křížová cesta 
pod širým nebem 
S sebou: teplé oblečení, pohodlné boty, pláštěnku, svačinu, buchty. 
Přihlašujte se do 10. března 2019: 

u svého faráře / mob.: 724 166 768 / email: pohlova@dieceze.cz 
Na křížovou cestu jsou zváni všichni bez rozdílu věku. Začátek u fary. 

 

V sobotu 13. dubna 2019 od 9:00. Téma: „Jsem služebnice Páně: ať se 
mi stane podle tvého slova.“ (Lk 1,38) 
POZOR! Nabídka předprogramu 12. dubna: mše sv. v 17:30, akční 
hra po Brně a literárně hudební vystoupení Popelka Nazaretská 
od V. Renče. 
 

Soňa Měkotová pořádá misijní setkávání dětí, 
při nichž tvoří zajímavé výrobky pro misijní 
stánek. Jedno tvoření úspěšně proběhlo 
7. března a na to další se můžete těšit ve čtvrtek 
14. března od 17 do 18 hodin. 
O dalších termínech budete informování (ohlášky, 
vývěska, webové stránky farnosti).  

Já jsem Bůh tvůj, jen láskou svou 
zahojíš ránu mou, hříchem lidí 

spáchanou. Já stále rád tě mám. 
 

 Já jsem Bůh tvůj, jen láskou 
mou, člověče, zahojíš zcela 

každou ránu svou. Slyšíš mne? 
Já rád tě mám. 

Já stále rád tebe mám. 

 



 
 3 

Jak už se stalo tradicí, v sobotu i v neděli 
o knínické pouti Vás i letos zve pan Reisig 
spolu s dalšími malíři na výstavu svých 
obrazů. 
 
 

Už s předstihem vás zveme na májové procházky do vážanského 
kostelíka, kde můžete prožít oázu klidu a míru při sborové modlitbě 
růžence a zpěvu mariánských písní. Tradiční nedělní a úterní májové 
pobožnosti jsou skvělou příležitostí pro setkání s Bohem a načerpání sil. 
  

Společná pouť našeho děkanátu se uskuteční 
8. května 2019. Bude to pouť do Vřesic 
k připomínce služebníka božího 
blahoslaveného P. Engelmara Unzeitiga. 
Z programu: 14:00 mše svatá / 15:30 divadelní 
představení o životě bl. Unzeitiga. 
Všichni jste srdečně zváni!  
 

 

Milé maminky a babičky, v neděli 12. května odpoledne bychom Vás 
rádi pozvali na malou oslavu Vašeho velkého svátku. Více se dozvíte 
v pravý čas v kostele a před kostelem na nástěnce. 
 

MODLITBY MATEK 
Pondělí   8:30 na faře 

Pátek 20:00 u Povolných 

MODLITBY OTCŮ Neděle 20:00 na faře 

ČTENÍ BIBLE Neděle 18:00 na faře 

ZPÍVÁNÍ PRO DĚTI Středa 16:00 na faře 

ZKOUŠKY SCHOLY Neděle   9:00 na faře 

 
Všechno jsou to otevřená společenství s otevřenými dveřmi 
pro každého! 

- svátek sv. Marka: 
čtvrtek 25. dubna 
- poutní slavnost: 

neděle 28. dubna 
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