
Pořad bohoslužeb 
Farnost Křtiny: farní kostel, Březina a Bukovinka od 26.6. do 3.7. 2016 

 
Neděle - 26.6. - 13. v mezidobí „C“ – sv. Jana a Pavla, Adriana - HANÁCKÁ POUŤ  
7:30 za živou a zemřelou rodinu Kocmanovu, Blažíkovu a Boháčkovu - o Jan 
9:00 za + Jaroslava Kučeru, Josefa Hanáka  a živou rodinu a za poutníky - o Josef 
10:30 za poutníky ivanovické - o Jaroslav Špargl,  
12:00 křest Adély Svobodové z Kohoutovic - o Jan 
cca 14:00 požehnání - o Tomáš 
9:00 Bukovinka - za Františka a Annu Malíkovy a dvoje rodiče - o Jan 
16:00 děkovná pobožnost v kostele, po ní setkání na faře a kolem fary 
 
Pondělí 27.6. - Panny Marie, Matky ustavičné pomoci, sv. Cyrila Alexandrijského, Ladislav  
7:30 za nemocnou dceru, manžela a živé rodiny - o Jan 
18:15 modlitby matek 
 
Úterý 28.6. - sv. Ireneje (Lubomíra), Lubomír; 9:30 obrazy, 15:14 Jedovnice  
7:30 za poutníky - o Jan 
 
Středa 29.6. - sv. Petra a Pavla - doporučený svátek, Petr a Pavel; Březina 
7:30 za poutníky - o Jan 
14:00 Brno - svěcení nového biskupa 
 
Čtvrtek 30.6. - sv. prvomučedníků římských nebo sv. Ladislava, Šárka;  6 pěších poutníků z MB na 
Velehrad  
7:30 za farníky 
10:00 Santini - za pěst. rodiny - o Jan 
18:00 Bukovinka - za farníky - o Jan 
 
Pátek 1.7. - sv. Theobalda (Děpolta), Jaroslava; 2 pěší poutníci z Blanska na Velehrad - od 15 adorace 
7:30 na úmysl kněze  - o Jan 
18:00 na úmysl kněze  - o Jan, po mši sv. 12 hodin pro Ježíše 
 
Sobota 2.7. - sv. Oty, Patricie  
7:00 otcové z Polska  se 130 poutníky, zpovídá o Milan,  9:30 turisté,12:30 - 38 lidí  
11:00 svatba: David Šmerda, Brno, a Jana Černá, Bukovinka 117, oddává P. Pavel Kříž, Vranov u Brna, hraje MP  
15:30 sv. růženec a 16:00 mše svatá na první sobotu - o Pavel 
 
Neděle - 3.7. - 14. v mezidobí „C“ – sv. Tomáše, apoštola, Radomír  
7:30 za naše farnosti - kanovník Václav Slouk 
9:00 za tištínské a nezamyslické poutníky - o Marek Jarosz 
10:30 za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci - kanovník Václav Slouk 
9:00 Bukovinka - za rodiče Sotolářovy - prof Josef Beneš 
 
OHLÁŠKY 26.6.: 
1. Svátky v týdnu: ve středu je sv. Petra a Pavla, pátek a sobota jsou první v měsíci. Bude celonoční 
adoarace, 12 hodin pro Ježíše, zapisujte se v sakristii. 
2. Pán Bůh zaplať za vaše dary při sbírce na bohoslovce, vybralo se 17500,- 
3. Mše svaté jsou jen v 7:30, v  pátek večer v 6 hod. ale v sobotu už v 7 ráno a ve 4 odpoledne. 
4. Příští neděle je 14. v mezidobí, u nás tištínská pouť. Mše svaté budou jako vždy za farníky 
a poutníky.   
5. Dnes v 16 hodin bude v kostele děkovná pobožnost za 65 let a pak setkání na faře. 
6. Pomalu začínají prázdniny a cestování, vezměte si sebou do auta či výbavy i rukavice a srp nebo 
motyčku, a když uvidíte kříž s plevelem kolem, vše upravte a očistěte. Právě na tom se to pozná, je-li 
naše vlast křesťanská. Děkuji. 
7. Dále se modlíme za nového biskupa, svěcení je ve středu ve 14 hodin, proto u nás večerní 
nebude. 
 
 



Zajímavost:  
Ve dnech slunovratu vychází slunce ve Křtinách v 04:46, ale nad bukovské lesy se vyhoupne až 
později. V 05:35 ozáří farní zahradu, v 05:40 je vidět už na farním dvoře, v 05:45 je vidět od zámku 
vlevo od věže sv. Anny a v 05:55 ze schodů před kostelem, kdy se vyhoupne nad lesy vpravo od školy. 
Do kostela poprvé zasvítí v 05:40 kulatým oknem vpravo od hlavního oltáře, ale ozáří jen okenní 
klenbu. Hned poté svítí kulatým oknem nad vchodem od křížové cesty a pak velkým oknem pod ním 
prozáří celý prostor. 
 
Novéna před svěcením pomocného biskupa brněnské diecéze Otce Pavla Konzbula POKRAČUJE 
Každý den do 28.června  si přečteme jednu z otázek, kterou při svěcení 29.6. ve 14 hodin dostane od 
svého světitele a každý den se pomodlíme alespoň Otče náš a Zdrávas Maria o dar Ducha svatého 
k splnění tohoto závazku. První a poslední den novény se pomodlíme Věřím v Boha. 
7.den tedy v neděli 26.6. Chceš podle Kristových slov a jeho příkladu otevřít své srdce všem chudým, 
strádajícím a cizincům? 
8. den tedy v pondělí 27.6. Chceš jako dobrý pastýř hledat zbloudilé ovce a přivádět je zpět do Pánova 
ovčína? 
9. den tedy v úterý 28.6. Chceš se vytrvale modlit k všemohoucímu Bohu za jeho svatý lid a bez ustání 
a řádně plnit úkol vyplývající z plnosti kněžství? 
 
Můžete si koupit kalendáře na stůl na rok 2017 s obrazy a životopisy svědků víry, velice se hodí 
k dnešní pouti. Stojí 55,- Kč. Je tam také časopis Milujte se s pěknými články k výročí války. Vzadu za 
oltářem máme i pohledy a další památky. 


