
Advent a Vánoce v kostele sv. Cyrila a Metoděje 

v Brně-Židenicích 

Gajdošova ulice 
 

 

 

 

 

Přijďte s námi oslavit Vánoce 

…..a prožít radost z narození Ježíše 

….a podívat se do kostela na betlémy 

….a zúčastnit se vánočních bohoslužeb 

 



Kostel je otevřen pro veřejnost o vánočních svátcích 

od 26. 12. 2018 do 6. 1. 2019 každý den od 15 do 18 hodin 

 

Možnost prohlídky betlémů: 

 dřevěný betlém z r. 1938 vytvořený řezbářem V. Andresem,  

 perníkový betlém, každý rok originální, letos pokus o zapsání do knihy 

rekordů  

      

Svátost smíření: 20. 12. a 21. 12. od 9:00 do 11:00 a od 15:00 do 17:50 

        22. 12., 23. 12. a na Štědrý den a Boží hod vánoční se nezpovídá. 

 

Zveme k účasti na vánočních bohoslužbách: 

 

24. 12. 2018 – Štědrý den    

v 6:00 poslední roráty  

v 15:30 hod. vánoční mše s dětmi 

ve 23:55 hod. přinesení betlémského světla, následuje půlnoční mše sv. 

         zpívá farní chrámový sbor a sólisté za doprovodu orchestru 

25. 12. 2018 Hod Boží vánoční - mše sv. v 0:00, 8: 00, 10: 00, 18: 00 hod. 

při mši sv. v 10 hod. zpívá farní chrámový sbor a sólisté za doprovodu 

orchestru  

26. 12. 2018 svátek sv. Štěpána - mše sv. v 8: 00, 10: 00 hod. 

30. 12. 2018 svátek sv. Rodiny - mše sv. v 8. 00, 10: 00 a 18: 00 hod. s obnovou 

manželských slibů 

 v 16:30 vánoční vystoupení rodinného hudebního souboru Collaudemus 

31. 12. 2018 mše sv. na začátku občanského roku v 17:00, adorace od 23.00 do 23:55 

1. 1. 2019 slavnost Matky Boží Panny Marie - mše sv. v 0:00,  8: 00, 10: 00, 

18: 00 hod. 

6. 1. 2019 slavnost Zjevení Páně - mše sv. v 8: 00, 10: 00, 18: 00 hod. 

13. 1. 2019 svátek Křtu Páně - mše sv. v 8: 00, 10: 00, 18: 00 hod. 

         vánoční skladby v podání Scholy brněnské mládeže při mši sv. v 10: 00 hod. 

         Tříkrálový podvečer – v 16:30 hod. tradiční koncertní zakončení vánoční doby   
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