
 
Neděle 15.5. - Slavnost Seslání Ducha svatého – mše sv. dle 

obvyklého pořadu nedělních bohoslužeb. Při mši sv. v 10.00 hod. 

v kostele zpívá farní oktet. 

 

 

 

PROGRAM FARNÍHO DNE 
 

o Svatodušní slavnosti 15. 5. 2016 

 

  8.30  mše sv. v SaSM, hlavní celebrant P. Petr Vaculík, provinciál SDB 

  9.30 – 11.00 rozšířená kavárna, možnost setkání s provinciálem SDB 

15.00  svátostné poţehnání 

15.00 – 17.00 fotbal dětí na hřišti a tradiční utkání ženatí – svobodní  

                       o putovní Svatodušní pohár Nadace pro radost 

17.00 – 19.00 posezení u cimbálu 

 

Výtěžek z občerstvení bude předán Nadaci pro radost na stavbu kostela. 

 

 

SVATODUŠNÍ KONCERT V KOSTELE 

Sobota 14. 5. 2016 v 19.00 hodin v kostele sv. Jiljí v Brně – Líšni 

Pocta Antonínu Dvořákovi 

 

Účinkují Graffovo kvarteto a Bohuslav Matoušek 

Slovem provází Josef Somr 

 

Seslání Ducha Svatého 2016 
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MÁJOVÉ POBOŢNOSTI 

 

V kostele budou každé úterý a pátek v 17. 30 hodin. 

 

Na Kostelíčku se budeme scházet o květnových sobotách v 17. 00 

hodin. Modlitbu litanií doplní zpěv farních sborů. 

 

Sobota   7. 5. – zpívá chrámový sbor 

Sobota 14. 5. – zpívá farní oktet 

Sobota 21. 5. – zpívá schola ze sídliště 

 

V sobotu 28. 5. májová pobožnost nebude z důvodu konání farní pouti 

do Krakowa! 

 

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

 

V letošním roce přistoupí k prvnímu svatému přijímání 28 dětí z naší 

farnosti. Z toho jeden chlapec  prožije tuto slavnost ve Slatině, jeden ve 

farnosti u sv. Jakuba, jeden v Židenicích, 7 dětí v hale SaSM a 18 dětí 

v kostele. 

Slavnost prvního svatého přijímání bude 22. května v 8.30 v SaSM a 

v 10.00 v kostele. 

 

 

CESTA NA KOSTELÍČEK 

 

V rámci festivalu Líšeň sobě se v sobotu 27. 5. uskuteční cesta k poutní 

kapli Panny Marie Pomocnice se čtením textů Josefa Trávníčka.  

 

Zahájení je v 19.00 h. u zámku.  

Ve 21.00 h. bude slavnostně nasvícená kaple na 

Kostelíčku. 

 

Akci pořádá Líšeň sobě, národopisný soubor Líšňáci  a 

Divadlo Líšeň. 

 

NOC KOSTELŮ 

V letošním roce se tradiční Noc kostelů uskuteční v pátek 10. 6. 2016. 
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