
Ř. K. FARNOST KŘENOVICE U SLAVKOVA  

Svárovská 33, 683 52 Křenovice  
IČO: 61729663; tel. +420 603 844 779; e-mail: krenovice@dieceze.cz; www.farnost-krenovice.cz 

Pastorační plán farnosti na školní rok 2022/23 

Pravidelné bohoslužby  

farní kostel sv. Vavřince v Křenovicích:  

neděle 7:30 hod. a 9:30 hod.  

úterý Z17:30 hod. / L18:30 hod. 

pátek 18:30 hod. 

 

další pobožnosti ve farním kostele: 

30 min. přede mší sv. jsme zváni k modlitbě růžence 

neděle v 17:00 hod. (příležitostně): adorace, křížová cesta, májová pobožnost atd.   

čtvrtek (kromě VII a VIII): adorace v 19:00 hod. (nekryje-li se to se mší sv. apod.) 

 

kaple Panny Marie Sněžné v Hruškách:  

sobota IX–VI 17:30 hod. / VII–VIII 18:30 hod.  

30 min. přede mší sv. jsme zváni k modlitbě růžence (o prvních sobotách v měsíci začíná modlitba 

rozjímavého růžence 45 min. přede mší sv.) 

 

Pravidelné aktivity 

výuka náboženství – úterý, středa a čtvrtek na faře 

ministrantské schůzky – pátek v 17 hod. v orlovně 

pracovní a formační setkání varhaníků – druhý pátek v měsíci v 19:30 hod. na faře 

pracovní a formační setkání lektorů – třetí pátek v měsíci v 19:30 hod. na faře 

společenství mládeže – sobota v 19 hod. na faře 

společenství 30+ – neděle večer na faře (Z18:00 hod., L18:30 hod.), cca 1x měsíčně (termíny 

v 1. pol.: 11. září, 9. října, 13. listopadu, 11. prosince, 15. ledna 2023; termíny ve 2. pol.: 12. února, 

19. března, 16. dubna → 23. dubna (změna původního termínu), 28. května, 18. června)    

 

Další aktivity 

není-li uvedeno jinak, je místem konání farní kostel sv. Vavřince v Křenovicích 

tento přehled může být průběžně doplňován 

termín čas popis 

neděle 7. 8. 2022 8:00 hod. 
kaple v Hruškách – „hodová“ mše sv. ke cti 

Panny Marie Sněžné (titulární slavnost) 

sobota 13. 8. 2022 18:00 hod. 
„hodová“ děkovná bohoslužba s žehnáním 

stárkům  

neděle 14. 8. 2022 

7:30 a 9:30 hod. 
„hodová“ mše sv. ke cti sv. Vavřince (titulární 

slavnost)  

18:30 hod. nešpory, adorace, Te Deum a sv. požehnání  



str. 2 

termín čas popis 

neděle 21. 8. 2022 celý den 
orelská pouť na Svatém Hostýně (odjezd 

autobusu z Křenovic v 7 hod.) 

úterý 13. 9. 2022 18:30 hod.  
farní pouť do Žarošic (vlastními dopravními 

prostředky + pěší pouť) 

neděle 18. 9. 2022 18:00 hod.  
fara v Křenovicích – přednáška Dany Šimkové: 

„Příběhy ukryté v hymnách“  

týden po 18. 9. 2022  viz rozvrh 
začíná výuka náboženství (na faře 

v Křenovicích) 

neděle 25. 9. 2022 7:30 hod. mše sv. na poděkování za letošní úrodu 

neděle 2. 10. 2022 9:30 hod. 

mše sv. za smíření a za politické vězně; na mši 

sv. navazuje zastavení u pamětní desky 

bojovníkům proti nesvobodě   

čtvrtek 6. 10. 2022 dopoledne 

pouť dětí, které byly v loňském školním roce 

u prvního svatého přijímání, do brněnské kated-

rály; přihlášky do 27. 9. u duchovního správce 

sobota 22. 10. 2022 celý den 

farní pouť do Jihlavy (návštěva O. Kamila) a na 

Křemešník. Cena 700,- Kč pro dospělé, 350,- Kč 

pro děti a mládež. Přihlášky shromažďuje Ivo 

Kratochvíl (tel. 775 426 034). Z organizačních 

důvodů se, prosím, přihlaste do neděle 9. 10.  

neděle 30. 10. 2022 16:00–17:00 hod. 

příležitost ke sv. smíření před „dušičkovým 

týdnem“ s přítomností cizích zpovědníků (kostel 

a fara)  

neděle 6. 11. 2022 15:00 hod. hřbitov – společná modlitba za věrné zemřelé  

od pátku 25. 11. do 

neděle 27. 11.  
--- 

duchovní obnova farnosti – vede ji R. D. 

Mgr. Pavel Šenkyřík, biskupský vikář pro 

pastoraci a vzdělávání (přesný program bude 

zveřejněn začátkem listopadu)  

pondělí v době adventní 7:00 hod.  rorátní mše sv.  

pondělí 5. 12. 2022 17:00 hod. 
setkání se sv. Mikulášem a s jeho nebeským 

doprovodem  

od pátku 16. 12. do 

neděle 18. 12. 
---- 

duchovní obnova pro ministranty a ostatní děti 

a mládež naší farnosti v Prostějově – vede ji  

ThLic. Ladislav Banďouch, SDB 

sobota 17. 12. 2022 9:00–11:00 hod. 
příležitost ke sv. smíření před vánočními svátky 

s přítomností cizích zpovědníků (kostel a fara) 

sobota 24. 12. 2022 

15:30 hod. kaple v Hruškách – vigilie Narození Páně  

21:00 hod. slavnost Narození Páně – mše sv. v noci 

neděle 25. 12. 2022 

7:30 a 9:30 hod. mše sv. ze slavnosti Narození Páně  

15:00–16:00 hod. možnost návštěvy kostela a prohlídky betléma  
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termín čas popis 

pondělí 26. 12. 2022 

8:00 hod. mše sv. ze svátku sv. Štěpána  

15:00–16:00 hod. možnost návštěvy kostela a prohlídky betléma  

čtvrtek 29. 12. 2022 18:00 hod.  
fara v Křenovicích – přednáška Dany Šimkové 

o vánočních písních a koledách.  

neděle 1. 1. 2023 

7:30 a 9:30 hod. slavnost Matky Boží, Panny Marie 

15:00–16:00 hod. možnost návštěvy kostela a prohlídky betléma  

17:30 hod. 
kaple v Hruškách – slavnost Matky Boží, 

Panny Marie   

sobota 7. 1. 2023 14:00 hod. 
vánoční koncert  

účinkuje smíšený sbor MELODIE z Jihlavy  

úterý 10. 1. 2023 – 

čtvrtek 26. 1. 2023  

přístupno 30 min. 

před bohoslužbami 

Výstava o životě a díle služebnice Boží 

Matky Rosy Vůjtěchové ve farním kostele 

v Křenovicích  

neděle 22. 1. 2023  17:00 hod. 

fara v Křenovicích: beseda o Boží služebnici 

Matce Rose Vůjtěchové s postulátorkou 

kanonizačního řízení S. M. Františkou Elenou 

Sebíňovou, CSC  

pátek 27. 1. 2023 9:00–17:30 hod.  
Adorační den: celodenní eucharistická adorace, 

zakončená mší sv. v 17:30 hod.  

čtvrtek 2. 3. 2023 17:30 hod. 

fara v Křenovicích: setkání maminek z naší 

farnosti a okolí s koordinátorkami hnutí 

Modlitby matek 

neděle v postní době 17:00 hod. pobožnost křížové cesty 

sobota 1. 4. 2023 9:00–11:00 hod. 

příležitost ke sv. smíření před velikonočními 

svátky s přítomností cizích zpovědníků  

(kostel a fara) 

čtvrtek 13. 4. 2023 17:30 hod. mše sv. s udílením svátosti nemocných  

neděle v měsíci květnu 17:00 hod.  nešpory a májová pobožnost 

neděle 4. 6. 2023 9:30 hod. 
slavnost Nejsvětější Trojice – první sv. přijímání 

dětí  

neděle 11. 6. 2023 

7:30 a 9:30 hod. mše sv. ze slavnosti Těla a Krve Páně  

17:00 hod.  nešpory, adorace, Te Deum a sv. požehnání  

sobota 15. 7. 2023 18:30 hod. kaple v Hruškách – výročí posvěcení kaple  

neděle 6. 8. 2023 8:00 hod. 
kaple v Hruškách – „hodová“ mše sv. ke cti 

Panny Marie Sněžné (titulární slavnost) 

sobota 12. 8. 2023 18:00 hod. 
„hodová“ děkovná bohoslužba s žehnáním 

stárkům  



str. 4 

termín čas popis 

neděle 13. 8. 2023 

7:30 a 9:30 hod. 
„hodová“ mše sv. ke cti sv. Vavřince (titulární 

slavnost)  

17:00 hod. nešpory, adorace, Te Deum a sv. požehnání  

středa 13. 9. 2023 18:30 hod.  
farní pouť do Žarošic (vlastními dopravními 

prostředky + pěší pouť) 

 

Přehled kostelních sbírek na speciální účely, vyhlášených pro rok 2022 

23. 10. 2022 30. neděle v mezidobí sbírka na misijní dílo církve 

13. 11. 2022 33. neděle v mezidobí sbírka na podporu katolických sdělovacích prostředků 

 

Sbírka na pomoc sestrám karmelitkám se stavbou nového kláštera v Drastech  

25. 12. 2022 Slavnost Narození Páně  (při mši sv. v 7:30 hod. a v 9:30 hod.) 

 

Přehled kostelních sbírek na speciální účely, vyhlášených pro rok 2023 

22. 01. 2023  3. neděle v mezidobí  sbírka na Bibli (ČKBD a ČBS)  

19. 02. 2023  7. neděle v mezidobí  sbírka Haléř sv. Petra  

02. 04. 2023  Květná neděle  sbírka „Boží hrob“ 

14. 05. 2023  6. neděle velikonoční  sbírka na pronásledované křesťany  

28. 05. 2023  Seslání Ducha Svatého  sbírka na charitativní účely  

25. 06. 2023  12. neděle v mezidobí  sbírka na bohoslovce a církevní školství  

24. 09. 2023  25. neděle v mezidobí  (účel sbírky bude upřesněn později)  

22. 10. 2023  29. neděle v mezidobí  sbírka na misie  

19. 11. 2023  33. neděle v mezidobí  sbírka na podporu katolických sdělovacích prostředků 

 


