
AKCE ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI  
V MĚSÍCI LISTOPADU 2015 

 

*Čtvrtek 29.10.2015 
19:00 fara – příprava na svátosti (pro ty, kteří se chtějí připravit na první svaté přijímání, svátost 
biřmování a následně i manželství, žijí-li ve svazku) 
 
(*Pátek 30.10.2015 – z důvodu prázdnin není ani náboženství ani misijní klubko) 
 
*Sobota 31.10.2015 
8:45 fara – setkání seniorů 
18:00 Světélko Husova ul. – společná modlitba Růžence (vezměte si růžence s sebou) 
 
*Neděle 1.11.2015 
8:30 chrám sv. Vavřince - Slavnost Všech svatých 
15:00 hřbitov (u centrálního kříže) –  modlitba za zemřelé  
 
*Pondělí 2.11.2015 
17:30 chrám sv. Vavřince - mše sv. - vzpomínka na všechny zemřelé 
Zapište si v kostele na seznam na stolku uprostřed kostela Vaše zemřelé, na které chcete při této mši sv. 
vzpomenout.  
 
*Středa 4.11.2015 
19:15 fara – Příprava na liturgii následující neděle (PJK) 
 
*Pátek 6.11.2015 
15:15 fara – setkání Misijního klubka 
17:30 chrám sv. Vavřince – mše sv. 
18:30 fara – ALFA VÍKEND s přednáškou Kdo je to svatý Duch? 
Po skončení přednášky a skupinek – společný zpěv chval a modlitby v kostele sv. Vavřince. 
 
*Sobota 7.11.2015 
9:30 společenská místnost v Husově ul. – ALFA VÍKEND s přednáškami Co svatý Duch dělá? A Jak mohu 
být naplněn svatým Duchem?, společný oběd 
Po obědě společná pěší pouť na Knířov, kde bude v kostele přednáška  Jak mohu prožít zbytek života co 
nejlépe? Poté bude následovat společné posezení na knířovské faře. Předpokládané ukončení v 15:00. 
 
*Pondělí 9.11.2015 
19:00 společenská místnost v Husově ul.  – ALFA VEČER s přednáškou Proč a jak se modlit? 
 
*Čtvrtek 12.11.2015 
19:00 fara – příprava na svátosti 
 
*Pátek 13.11.2015 
15:15 fara – setkání Misijního klubka 
 
*Sobota 14.11.2015 
9:00 Orlovna – výroba keramického Betlému – pro děti  
 
17:00 chrám sv. Vavřince – Koncert za dešťovou vodu - vystoupí České smyčcové duo - Martin a Lucie 
Sedlákovi (violoncello a housle) a jako hosté vystoupí jejich děti 
Z dobrovolného vstupného a sponzorských darů bude odlehčen poplatek za srážkovou vodu. 
 
*Neděle 15.11.2015  
8:30 chrám sv. Vavřince – dětská mše sv., hraje Sboreček 



 
*Pondělí 16.11.2015 
19:00 společenská místnost v Husově ul.  – ALFA VEČER s přednáškou Proč a jak číst Bibli? 
 
Úterý 17.11.2015 
19:30 Praha, kostele U Salvátora – Slavnost světla, tradiční modlitba se zpěvy z Taizé  (společné odjezd 
z Vysokého Mýta v 12:05 vlakem, návrat v noci) 
 
Středa 18.11.2015 
19:15 fara – Příprava na liturgii následující neděle (PJK) 
 
*Čtvrtek 19.11.2015 
19:00 fara – příprava na svátosti 
 
*Pátek 20.11.2015 
15:15 fara – setkání Misijního klubka 
 
*Sobota 21.11.2015 
18:00 Světélko Husova ul. – společná modlitba Růžence (vezměte si růžence s sebou) 
 
*Pondělí 23.11.2015 
19:00 společenská místnost v Husově ul.  – ALFA VEČER s přednáškou Jak nás Bůh vede? 
 
*Čtvrtek 26.11.2015 
19:00 fara – příprava na svátosti 
 
*Pátek 20.11.2015 
15:15 fara – setkání Misijního klubka 
 
*Sobota 28.11.2015 
18:00 Světélko Husova ul. – společná modlitba Růžence (vezměte si růžence s sebou) 
 
*Neděle 29.11.2015 
8:30 chrám sv. Vavřince – mše sv. – 1. Adventní neděle – vstup do katechumenátu a představení těch, 
kteří se připravují na přijetí iniciačních svátostí v dospělosti 
Začíná doba adventní, tj. doba očekávání příchodu Ježíše Krista. Je to čas ke ztišení a modlitbě, čas 
přípravy na slavení Božího narození. Při všech bohoslužbách této neděle proběhne žehnání adventních 
věnců, přineste si je přede mší sv. k oltáři. 
 
*Pondělí 30.11.2015 
19:00 společenská místnost v Husově ul. – ALFA VEČER s přednáškou Jak odolat zlému? 
 
*Sobota 5.12.2015 
Duchovní obnova farnosti s Mons. Jiřím Mikuláškem, generálním vikářem brněnské diecéze 
  

***Mše sv. každou neděli v 8:30 v chrámu sv. Vavřince. *** 
***Po mši sv. si můžete přímo v kostele vypůjčit knihy z farní knihovny. *** 

 

Modlitba za zemřelé: 
Odpočinutí věčné, 

dej zemřelým, ó Pane, 
a světlo věčné ať jim svítí. 

Ať odpočívají ve svatém pokoji. 
Amen. 


