
 
 
                        

19.   sobota  Slavnost sv. Josefa 
     DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S O.BISKUPEM 
20. neděle  Květná neděle 
24. čtvrtek  Zelený čtvrtek 
25. pátek  Velký pátek 
26. sobota  Bílá sobota 
27. neděle  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
 
Do konce postní doby pravidelně KŘÍŽOVÉ CESTY: 
každou neděli ve 14:30, ve středu v 16:40 a v pátek v 17:30.  

  
 

2. sobota  POBOŽNOST K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ 
3. neděle  Neděle Božího milosrdenství 
4. pondělí Slavnost Zvěstování Páně 
10. neděle  CESTA SVĚTLA V NAŠEM KOSTELE 
24. neděle  POUTNÍ SLAVNOST NAŠÍ FARNOSTI 
   VÝSTAVA OBRAZŮ NA SÝPCE 
25. pondělí Svátek sv. Marka 
 

 
 

5. čtvrtek  Slavnost Nanebevzetí Páně 
8. neděle  SVÁTEK MATEK 
14. sobota  SVATODUŠNÍ VIGILIE 
15. neděle  Slavnost Seslání Ducha Svatého 
22. neděle  Slavnost Nejsvětější Trojice 
   UDÍLENÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ, Boskovice 
26. čtvrtek  Slavnost Těla a Krve Páně 
28. sobota  SETKÁNÍ MLÁDEŽE BOSKOVICKÉHO 

DĚKANSTVÍ v Kunštátě 
 
 
 



 

 
 

Tento mimořádný rok milosrdenství nabízí 
obrovský dar Boží milosti a milosrdenství Boha 
k člověku a k celému světu. Pán nás ale vybízí, 
abychom nezůstávali nečinní – máme tlouci a 
prosit. Proto přijďte v předvečer neděle milosrdenství do našeho kostela 
chválit Boha, děkovat mu a prosit. Pomodlíme se Korunku k Božímu 
milosrdenství, zazní Hymnus k roku Božího milosrdenství a další zpěvy 
v podání místní scholy. Společná modlitba je mocná, čekáme každého 
z vás. Každý máme o co prosit, a každý můžeme obdržet milosti! 
 

Na Velikonoce se připravujeme 6 týdnů. A co 
pak? Dokážeme radostně a přitom rozjímavě 
prožívat události po Vzkříšení? Využijte příležitost 
zažít poprvé v našem kostele Cestu světla! 
K rozjímání budeme využívat promítané obrazy, velikonoční zpěv, 
biblické texty i další modlitby. Nedělní odpoledne při Cestě světla může 
být radostné! 
 

 Po mši sv. se můžete těšit na prodej knih 
z Knihkupectví Tomáše Špidlíka 

 na sýpce bude uspořádaná tradiční výstava 
obrazů. Vystavovat bude paní J. Jakubcová 
z Borotína a pan P. Reisig ze Šebetova. Výstava bude zahájena 
v sobotu 23. dubna v 15:00 a potrvá do 20:00. V neděli bude 
pokračovat po mši sv. až do 17:00. Srdečně zvou amatérští malíři. 

 

Ani se nenadějeme a bude nás vítat měsíc 
květen. Měsíc, ve kterém se máme více 
přibližovat Panně Marii, nám nabídne májové 
pobožnosti, které budou vždy před páteční mší 
svatou od 17:30 a to, stejně jako loni, v různých 
chrámech naší farnosti. 
 

 

 

 



Už několikátý rok se scházíváme v předvečer 
slavnosti Seslání Ducha svatého v kostele 
k modlitbě, rozjímání, zpěvu a vzývání Ducha 
svatého. Prosíme o Jeho dary, o Jeho 
působení v našich životech a posilu do pozemského života. Bývá to 
setkání spíše v užším kruhu farníků, což je velká škoda, zvláště pokud 
si uvědomíme, co můžeme od Ducha svatého obdržet. Přijďte letos i vy. 
 
 

MODLITBY MATEK 
Pondělí 10:00 na faře 

Pátek 20:00 u Povolných 

MODLITBY OTCŮ Neděle 20:00 na faře 

ČTENÍ BIBLE Neděle 
18:00 na faře 
Po změně času v 19:00 

SVATÁ HODINKA 
Každý čtvrtek před prvním 
pátkem v 18:00-19:00 

3. března 
31. března 
5. května 

KATECHEZE 
PRO DĚTI 

Každé druhé pondělí 
na faře, 
16:15 – 17:15 

14. března 
11. dubna 
9. května 

 
 
 

10. - 12. června 
čeká naše ministranty 
Výlet ministrantů 
do Sněžného 
 
19. června 
prožijeme Farní den 
naší farnosti. 
 
 



 

Ke svátosti smíření můžete mimo obvyklé mše svaté přistoupit: 
Květná neděle 20. března. 14:00 - 15:30     
Středa    23. března 15:00 - 17:00 
 
Mše svaté: 
Květná neděle 20. března 8:30 
Středa   23. března 17:00 
Zelený čtvrtek 24. března 18:00 
Velký pátek  25. března 18:00 
Bílá sobota  26. března 20:00 
Boží hod velikon. 27. března 8:30 
Velikon. pondělí 28. března 8:30 

 
Jaká je to radost, věřit, že nás Bůh miluje v takové míře, 
že v nás přebývá, že je společníkem v našem vyhnanství, 
důvěrníkem a přítelem v každé chvíli! bl. Alžběta z Dijonu 
 

Mějte víru v Boží Slovo, vždyť Duch Svatý sám 
dosvědčuje, že když se kříž nese s radostí, je pro 
mnohé zdrojem štěstí. sv. Ludvík Maria Grignion 

 

Pravá radost k nám nepřichází 
od stvoření, ale od Tvůrce. sv. Bernard 

Jestliže chcete udělat radost 
svému srdci, snažte se umrtvovat 
svůj jazyk. sv. Jan XXIII. 
 

Žijte vždy v radosti. Ta radost vyvěrá z čistoty srdce 
a z vytrvalosti v modlitbě. sv. František z Asisi    

 


