
VYZNAČTE SI V KALENDÁŘI 

 
                

   

BŘEZEN 
1. neděle  1. neděle postní 
19. čtvrtek  Slavnost sv. Josefa 
25. středa  Slavnost Zvěstování Páně 

mše sv. ve Vážanech v 18:00 
  

DUBEN 

4. sobota  DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE na Petrově 
5. neděle  Květná neděle 
9. čtvrtek  Zelený čtvrtek 
10. pátek  Velký pátek 
11. sobota  Bílá sobota 
12. neděle  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod 

velikonoční 
19. neděle  Neděle Božího milosrdenství 
23. čtvrtek  Svátek sv. Vojtěcha 
25. sobota  Svátek sv. Marka 
26. neděle  POUTNÍ SLAVNOST NAŠÍ FARNOSTI 

  VÝSTAVA OBRAZŮ A SKAUTINGU NA SÝPCE 
 

KVĚTEN 

1. pátek  Svátek sv. Josefa, dělníka 
2.        sobota  Ministrantský den Olomouc 
8. pátek  Panna Maria, Prostřednice všech milostí 
10. neděle  Svátek matek 
13. středa  Panna Maria Fatimská 
16. sobota  Svátek sv. Jana Nepomuckého 

          Děkovná pouť maminek z Modliteb matek 
ve Křtinách 

17.      neděle  PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 
21. čtvrtek  Slavnost Nanebevstoupení Páně 
23. sobota  Farnosti bez hranic v Kunštátě 
31. neděle  Slavnost Seslání Ducha Svatého 

 
Výhledově očekávejte: FARNÍ DEN 14. června 2020 
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Do klasických rysů postní doby 
(půst, modlitba, almužna, křížové cesty, rozjímání v tichu) 

se v návaznosti na prožívání biblického roku bude letos více 
promítat právě tento biblický rozměr. 

 
 

Hned v úvodu postní doby (2. neděli postní) budeme při nedělní 
bohoslužbě svědky žehnání našim lektorům, kteří jsou posláni, 
aby s velkou pečlivostí nám všem přednášeli Boží slovo. 

Požehnány budou i naše Bible. Neváhejte a přineste si tu svoji v neděli 
8. března na mši svatou. Bude požehnána s tím úmyslem, aby četba 
z ní pro vás byla světlem na cestu. 
 

K dobrému prožití postní doby nabízíme Postní půlhodinku 
ztišení. Je to výzva: Přijďte v pátek nejen na mši svatou, ale 
dokonce o půlhodinu dřív a předstupte před Pána ve svatostánku 

s otázkou: Co ode mne, Pane, chceš? Můžeme prodlévat v tichu, modlit 
se osobní křížovou cestu, modlit se bolestný růženec, … očekávat, čím 
nás chce Kristus oslovit. 
 

V biblickém koutku se objeví košík s odkazy na úryvky 
z Písma. Budou tu pro vás po celou dobu postní, můžete si je 
libovolně brát a těšit se, jaké Boží slovo tu pro vás bude. 
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V rámci páteční postní půlhodinky ztišení, anebo kdykoliv přede 
mší svatou se také můžete zapojit do aktivity u nás ve farnosti 
zcela nové… Chceme opisovat část Bible. Jak na to? Aby 

vzniklo naše farní originální dílo – krásné a duchovní? Přesné instrukce 
se dozvíte přímo na místě – v biblickém koutku na nově připraveném 
stolečku. 
 

Děti si více připomenou důležitost postní doby díky úkolům, které 
si pro ně připravuje o. Šudoma. Po každé nedělní mši svaté 
dostanou úkol od pana faráře a do čtvrtka se jej pokusí splnit. Co 

se bude dít dál, je překvapení. 
 

postní dobu již tu máme, 
chléb a vodu si teď dáme! 
Slivovici, klobáskám a jitrnicím 
na čtyřicet dní zamáváme! 
Odřeknem si i co smíme, 
bratra osla ujařmíme!  
(bratr osel = naše tělo) 

 
 

 

Dnes – 1. března – po skončení křížové cesty jsou 
všichni senioři zváni na faru na besedu 

s o. Vladimírem Sommerem. 
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POZVÁNKY 

 
 

KŘÍŽOVÉ CESTY 
Neděle 14:30   (1., 2. a 3. neděle postní) 

17:30  (4. a 5. neděle postní a Květná neděle) 
Čtvrtek 17:10   (vedou děti) 
Před páteční mší svatou je možné prožít soukromou tichou křížovou 
cestu v rámci Postní půlhodinky ztišení. 
 

Misijní tvoření 
Soňa Měkotová pořádá misijní setkávání dětí, při 
nichž tvoří zajímavé výrobky pro misijní jarmark. 
Každý pátek od 15 hodin. Vítáni jsou malí i velcí tvořivci. 

 

 
Výstava obrazů na Sýpce 
Letos bude poutní výstava obrazů doplněna 
také výstavou skautingu. Nechme se 
překvapit. 
 

Májové pobožnosti 
Jaro se brzy dostane k moci, překlopí se duben a bude tu květen, čas 
májových pobožností. Už teď srdečně zveme na tradiční nedělní a úterní 
májové ve vážanském kostelíku. 
 

F A R A  
P R O  N Á S  V Š E C H N Y  V Ž D Y  

O T E V Ř E N Á  
 

Neděle  FARNÍ KAVÁRNA  9:30 

SPOLEČENSTVÍ ČTENÍ BIBLE  18:00 

SPOLEČENSTVÍ MODLITEB OTCŮ  20:00 
 

Úterý  ZKOUŠKA SCHOLY  16:30 
 

Středa  SPOLEČENSTVÍ MODLITEB MATEK  8:30 
 

Čtvrtek  SETKÁNÍ HVĚZDIČEK A FÍSOVIČEK  16:30 
 

Pátek  MISIJNÍ TVOŘENÍ  15:00 

POUŤ V KNÍNICÍCH 
- svátek sv. Marka: 
sobota 25. dubna 
- poutní slavnost: 
neděle 26. dubna 


