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Milí farníci,  
přinášíme Vám první vydání našich farních listů. Z počátku to bude občasník, v 
němž Vás budeme informovat nejenom o událostech, které proběhly, ale 
především o tom, co připravujeme. Pokud bude o náš list zájem a nám, s Boží 
pomocí, bude dopřáno dostatek sil, vynasnažíme se o pravidelnější vydávání.  

 
Fatimská adorace.  
V roce 1917 se blahoslavená Panna 

Maria pravidelně 
zjevovala třem malým 
pasáčkům v 
portugalském městečku 
Fatima každého 
třináctého dne v šesti po 
sobě jdoucích měsících 
od května až do října.  
V našem kostele si toto 
stoleté výročí už od 
května každého 
třináctého dne v měsíci 
připomínáme modlitbou 

svatého růžence a krátkým 
rozjímáním nad čtením z Fatimského 
poselství Panny Marie.  
 
Noc kostelů.  
dne 9. 6. 2017 se naše farnost 
zapojila do celorepublikové akce noc 
kostelů. Kostel byl otevřen pro 
veřejnost od ukončení večerní mše 
svaté do 23 hodin. V kostele 

panovala velmi příjemná atmosféra a 
pocítili ji všichni zúčastnění. I ti, 
kterým již skončila doba „hlídky“, 
nadále setrvávali v dobré náladě. 
Bohu díky za to.  
 
Výuka náboženství.  
Počátek školního roku je nejen pro 
děti, ale i pro dospělé začátkem 
nového poznávání. Proto se i v naší 
farnosti budeme setkávat za účelem 
obohacování naší mysli.  
Pro děti se výuka náboženství bude 
konat každý čtvrtek od 17:30 do 
18:30 hod. Pro dospělé každé úterý 
po mši svaté, což je přibližně od 
18:45 hod. Pokud stále váháte přijít 
mezi nás, nebo svěřit nám svá dítka, 
zanechte váhání. Rádi Vás přivítáme 
v našem vznikajícím společenství.  
 
Zveme Vás:  
21. 10. 2017 na farní pouť, při níž 
navštívíme posvátná místa Moravy: 
město Křtiny - kostel Jména Panny 



     

Marie, Adamov - kostel sv. Barbory, 
Sloup v Moravském krasu - kostel 
Panny Marie Bolestné a v případě, že 
budeme mít dostatečnou časovou 
rezervu a počasí nám bude přát, i 
Punkevní jeskyně. Více informací o 
farním výletě naleznete na nástěnce 
kostela. Přihlásit se na toto pouť 
můžete kdykoli po mši svaté 
v sakristii.  
 
Agapé. V minulém školním roce jsme 
započali pravidelné měsíční 
setkávání farníků v naší farní 
klubovně. Nejinak tomu bude i letos. 
Srdečně Vás zveme na kafé 
s dobrůtkami, které přinesete, 
posezení a příjemné poklábosení 
17.9., 15.10., 12.11. a 10.12. 2017. 
 
22. 9. a 26. 9. promítání filmu Maria 
z Nazareta. Jde o dvoudílný filmový 
příběh zachycující Marii ve všech 
okamžicích, jak nám jej předali 
evangelisté.  
 
Oprava zvonu. 
V posledních 
měsících probíhá 
sbírka na opravu 
zvonu, který je 
v havarijním stavu. 
Cena opravy zvonu 
je 38.597,-Kč. 
Velké díky všem, 
kteří přispěli.  
Další náklady jsou 
na úpravu dřevěné 
zvonové stolice 
(čištění, nátěr proti 

dřevokaznému hmyzu a penetrace 
proti plísním). Tuto údržbu se 
pokusíme udělat vlastními silami. Na 
nákup potřebného materiálu sbírka 
nadále pokračuje. Velké díky a Pán 
Bůh zaplať za každý příspěvek nebo 
pomoc.  
 
Kostel otevřen. 
Připomínáme, že kostel je otevřen 
nejen v době mše svaté v úterý a v 
pátek od 18:00 hod. a v neděli od 
8:30 hod., ale i každý pátek, sobotu a 
neděli v měsících květen, červen, 
červenec, srpen a září od 9:00 do 
18:00 hod. Je velmi příjemné 
sednout si na lavičku před kostel, 
otevřenými dveřmi hledět dovnitř a 
setrvat alespoň pár minut v modlitbě 
anebo v tichém rozjímání.  
 
Příspěvky do farních listů 
Do těchto farních listů můžete 
přispívat svými články, fotografiemi, 
nápady i recepty. Své příspěvky 
přinášejte do sakristie po mši svaté, 
kde se dohodneme na elektronickém 
předání. Děkujeme.  
 


