
VYZNAČTE SI V KALENDÁŘI 

 
                  

PRAVIDELNÉ MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. MARKA: 
 

NEDĚLE 8:30 
ČTVRTEK 18:00 

PÁTEK 18:00 
 
 

     ZÁŘÍ 
 
1.  neděle  HODY VE VÁŽANECH, mše sv. v 10:30 
5. čtvrtek  ŽEHNÁNÍ ŠKOLÁKŮM na dětské mši sv. 
8. neděle  Svátek narození Panny Marie 
12. čtvrtek  Jména Panny Marie 
14.  sobota  Svátek Povýšení Svatého Kříže 
15. neděle  Panna Maria Bolestná 
28. sobota  Slavnost svatého Václava 
   SVATOVÁCLAVSKÉ ODPOLEDNE od 14:00 
29. neděle  Svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela  

a Rafaela 

 

 

 ŘÍJEN 

2. středa  Svatí andělé strážní 
7. pondělí Panna Maria Růžencová 
19. sobota  MISIJNÍ MOST MODLITEB, 21:00 v kostele 
20. neděle  Misijní neděle 
 

 
LISTOPAD 

1. pátek  Slavnost Všech svatých 
2. sobota  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
3. neděle  MŠE SVATÁ VE VÁŽANECH v 10:30 

DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST 
17. neděle  TRADIČNÍ “-IÁDA” NA SÝPCE 
24.  neděle  Slavnost Ježíše Krista Krále 
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POZVÁNKY 

 
 

MŠE SV. PRO RODIČE S DĚTMI 
Počínaje prvním čtvrtkem v září začnou pravidelné mše sv. pro rodiče 
s dětmi. Jak jsme již léta zvyklí, i letos se děti budou scházet už hodinu 
předem (v 17:00) na faře ke společnému zpívání a k přípravě na mši 
svatou. 
Nejmladším dětem se bude věnovat Ivča Liznová s Jitkou Muchovou 
a můžeme se těšit, že nás děti budou těšit pěknými písničkami-
pohybovačkami na závěr mše svaté. 
Zbytek liturgie budou zpěvem a hrou na své hudební nástroje 
doprovázet děti z Kapely pod vedením Petry Hartlové a dá-li Pán, občas 
je vystřídá část naší knínické scholy. 
Budeme se snažit hrát radostně a ke 
chvále Boží. K tomu ale nutně 
potřebujeme podporu vás všech! 
Všechny nás Bůh obdaroval, a tak se 
těším, že písně chval budeme zpívat 
společně. 
Milí rodiče, podpořte prosím své děti. Cílem dětských mší svatých je 
liturgii co nejvíce přiblížit i těm nejmenším a přístupnou formou je 
vtáhnout do dění v kostele i ve farnosti. Nejde ale o zájmový kroužek. 
Těšíme se, že budete přicházet na mši společně s dětmi a budete slavit 
eucharistii s nimi. 
 
 

 
 
ŽEHNÁNÍ ŠKOLÁKŮM 
Na první dětskou mši 5. září si žáci a studenti mohou přinést své aktovky 
a školní batohy. Požehnání, které školáci přijmou, bude pro nový školní 
rok jistě skvělou výbavou! 
 

MISIJNÍ TVOŘENÍ DĚTÍ 
Milé děti, v příštím školním roce se budeme opět scházet při tvoření 
výrobků pro boskovické misijní Klubko. Čeká nás hodně práce, a proto 
se poprvé sejdeme už ve středu 4. září v 16:30. Na faře, s touto 
výbavou: tužka, nůžky a kdo má, tak i tavnou pistoli. Těší se Soňa! 
 

PRVNÍ DĚTSKÁ MŠE SV.: 
ČTVRTEK 5. ZÁŘÍ V 18:00 

CHCEŠ SE PŘIDAT KE ZPĚVU? 
Jsi velký nebo malý? 

V obou případech kontaktuj: 
Petra Hartlová 
776 791 582 
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FARNÍ KAVÁRNA  
Milí farníci, srdečně Vás zveme 
k přátelskému posezení a vzájemnému 
setkávání do farní kavárny. Kavárna je otevřena od září každou neděli 
po mši svaté, která začíná v 8:30. 
Je to příjemná možnost jak si v klidu a teple popovídat, seznámit se blíže 
s „tvářemi“, které známe pouze od vidění z kostela. 
Děti si pohrají a zařádí se svými kamarády. No a jak už z názvu vyplývá, 
dáme si k tomu kávu nebo čaj a něco malého k zakousnutí.  
Pokud se chcete podílet na pořádání tohoto společenství, ale nevíte, co 
to obnáší a jak na to, zeptejte se hlavního propagátora této smělé 
myšlenky paní Gábiny Povolné. (tel.:731 715 463) Ale hlavně – přijďte 
mezi nás! 
 

VEZMI A ČTI 
„Jako déšť a sníh padá z nebe a nevrací se tam, ale svlažuje zemi 

a působí, že může rodit a rašit, ona pak obdařuje semenem rozsévače 
a chlebem toho, kdo jí, tak se stane s mým slovem, které vyjde z mých 

úst: nevrátí se ke mně bez účinku, ale vše, co jsem chtěl, vykoná 
a zdaří se mu, k čemu jsem ho poslal.“ (Iz 55,10-11) 

V neděli 1. září začínáme opět se společnou četbou Bible. Nejde 
o žádný teologický výklad, ale opravdu jen o četbu. Nasloucháme tu 
božímu slovu, které je „plné života a síly“. Přebývá mezi námi neustále 
a pro každého se stává: mocí Boží ke spáse, očištěním od hříchů; 
dárcem života; napomenutím; usměrněním; povzbuzením; 
uzdravením; svítilnou; pokrmem; štítem. 
Zveme ty z vás, kteří chtějí číst Písmo pravidelně a ve společenství, aby 
se k nám připojili. Čteme každou neděli od 19:00 do 20:00 na faře. 
Je to příjemné završení dne Páně a posila do dalšího týdne, neboť jak 
praví žalmista: „Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji 
stezku!“  (Ž 119,105) a jak praví sv. Cyril v předzpěvu k slovanskému 
překladu evangelií 

…Vždyť jako tělu hrozí zkáza, 
 celé je hubí a víc než hnis jitří, 
 nemá-li náležitého pokrmu, 
 tak každá duše upadá a živoří, 
 nemajíc v sobě života Božího, 
 když slova Božího neslyší….        

  

Zn.: PŘIJĎTE MEZI NÁS! 
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SVATOVÁCLAVSKÉ ODPOLEDNE 
Léto se pomalu nachyluje, blíží se podzim a s ním 
několik mariánských svátků a také svátek patrona 
našeho národa svatého Václava. Jako každoročně i letos 
jste všichni srdečně zváni na oslavu jeho svátku. 

 
Tradiční SVATOVÁCLAVSKÉ ODPOLEDNE se bude konat v sobotu 

28. září od 14 hodin na farním hřišti. 
 
Těšit se můžeme na burčák, mošt z farních jablek, nějakou tu dobrotu 
sladkou i slanou (když upečete nebo vytvoříte něco “kytičkového” 
a přinesete, budeme rádi :-)). 
Pro děti je připraven úkol na jiném místě Farníčku (strana 27). 

Pro dospělé připravujeme tentokrát soutěž “O 
nejhezčí kytičku”. Co bude vaším úkolem? 
Natrhat na vlastní zahrádce či poprosit třeba 
u sousedů (a zároveň je i pozvat :-)) o pár jiřin, 
aster nebo jiných podzimních květin, uvázat z nich 
kytku a přihlásit do soutěže. Nebo si přinést jen 
materiál a kytku vytvořit až na místě na farním 
hřišti. Možná se zde o vazbě kytic dozvíme něco 

více a budeme je vázat pod odborným dohledem. 
Teď se jen modleme, aby nám barevná krása vydržela až do konce září, 
aby nám ji nespálil nějaký ten ranní mrazík. 

Na svátek sv. Václava i následující neděli 29. září můžete ve farním 
areálu také shlédnout výstavu 

“Krása Božího stvoření nejen na fotografiích”. 
Těšíme se, že společně oslavíme svátek svatého Václava a také 
podpoříme naši farní adoptivní slečnu Joyce z Ugandy. 
 

RŮŽENEC v měsíci říjnu 
Letošní rok, který je zaměřený na misie, bude vrcholit v neděli 20. října. 
V sobotu 19. října bychom chtěli světové misie podpořit společnou 
modlitbou růžence. Jste všichni srdečně zváni ve 21:00 do kostela 
sv. Marka – připojíme se k iniciativě Misijní most modlitby. Křesťané 
na celém světě se v tento čas budou scházet a modlit se za jednotný 
úmysl – misie. Těšíme se na vás.  
 

IÁDA - Máte nápad, jak tento sváteční, výroční den prožít?  


