
Městská část Maloměřice a Obřany 
zve všechny příznivce dobré zábavy  

na sobotu 26. září 2015  
 

SVATOVÁCLAVSKÉ HODY 

 

− od 13:30 hod kostel Sv. Václava 
o požehnání hodů v kostele sv. Václava 
    žehná jáhen Mgr. Petr Šplouchal – admin. in mat.  
o povolení hodů  
o předání hodového práva 

- od 14:00 průvod od kostela sv. Václava 
o průvod krojovaných dětí a tanečníků souboru Šafrán Brno 

- od 15:00 hodové odpoledne na fotbalovém hřišti SK Obřany  
o zahájení hodů 
o v programu vystoupí dětské soubory Šafránek a Slavíček 
o k tanci i poslechu hraje slovácký soubor Šafrán 

- pro děti 
o skákací hrad a spousta jiných činností 

- od 20:00 pro dospělé diskotéka v Orlovně (Hlaváčova ulice) 
o dobré pivo a také dobré jídlo 
o děti nechte doma (nutno zajistit hlídání)       

                                                                                               za ZMČ srdečně zvou členové kulturní komise 
 

 
 
 
 

POUTNÍ SLAVNOST SV. VÁCLAVA 
V PONDĚLÍ 28. září 2015 V DEN STÁTNÍHO SVÁTKU 

 
Zveme vás na pondělí 28.9.2015 v den slavnosti sv. Václava a patrona farnosti Brno- 

Obřany (Maloměřice), na poutní mši svatou. 
 

Při této příležitosti bude udílena svátost biřmování P. Mons. Mgr. Jiřím Mikuláškem - 
generálním vikářem brněnské diecéze a hlavním celebrantem a kazatelem. 

 
Program: 
    8.45 slavnostní průvod do farního kostela sv. Václava 
    9.00 slavná poutní mše svatá, při níž bude udělena svátost biřmování 
     následně  modlitby za získání plnomocných odpustků 
     následně              pohoštění pro poutníky, návštěvníky  a účastníky na farním dvoře 
                                 a možnost pro osobní setkání se s generálním vikářem  
                                 Mons. P. Jiřím Mikuláškem.  
 

 
Doprovodné akce:      od skončení poutní mše svaté do 13.30 hod.  
 

- prohlídka kůru, půdy, věže a zvonů farního kostela sv. Václava 
- prohlídka farních budov 
- pro děti na farním dvoře skákací hrad 
- pohoštění pro poutníky a návštěvníky – na rožni pečený a grilovaný divočák (ochutnávka zdarma) 

za farní společenství, jménem farní rady zvou administrátoři  
P. Ing Martin Kohoutek a jáhen Mgr. Petr Šplouchal 



 
Doprovodné akce ze strany dalších organizací: 

 
 
S radostí vám oznamujeme, že v Obřanech vzniklo nové centrum vzdělávacích, tvůrčích a 

kulturních aktivit pro děti i dospělé v prostorách staré fary…..jmenuje se KAFARA. 
 
 

Srdečně Vás i Vaše děti zveme na pestrobarevné akce a na tvořivé dílny pořádané ateliérem Létající 
šnek, které v Kafaře proběhnou do konce roku 2015. 

Ateliér sdružuje zkušené lektory z celé Moravy, výtvarné pedagogy, řemeslníky, odborníky a umělce 
rozmanitého tvůrčího zaměření. 

 
-CELODENNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY PRO DĚTI A DOSPĚLÉ BĚHEM SVATOVÁCLAVSKÝCH  
  SLAVNOSTÍ / 28. září (10:00 – 14.00) 

 

Ukázky starých řemesel, textilní a keramické tvoření, výroba hraček, šperků a jiných originálních 
dekorací, občerstvení, živá hudba, pohádka pro děti… 
 
-POHÁDKA O KRÁSNÉ DÍVCE:  16:00 - 17:00  Projekt Pohádky a příběhy, 

                                                                
Vyprávění pohádek a tvoření s přesahem do arteterapie, hudby, divadla...  Děti si vyrobí vlastní 
kouzelnou postavičku z textilu. Cena 70 Kč.  
 
-KAFARA SE PŘEDSTAVUJE … aneb otevření nového centra vzdělávacích, kulturních a uměleckých 
 aktivit 
                                                                               28. září v 18:00                             Povídání od Miry… 
 
 
 

za KAFARU zve p. Petr Bednář 
 

 za farní společenstvía jménem farní rady zvou administrátoři  
P. Ing Martin Kohoutek a jáhen Mgr. Petr Šplouchal 

 
 

 


