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NEDĚLE 
12. 6. 

11. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Ladislav a Pavlína Lengálovi, živá rodina) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE  

10.30 mše svatá (za farníky) 
14.00 adorace a svátostné požehnání 

PONDĚLÍ 
13. 6. 

Památka  
sv. Antonína z Padovy, 

kněze a učitele církve 

 mše svatá není 
 Fatimská pouť v Žarošicích – odjezd autobusu v 17.30 

  

ÚTERÝ 
14. 6. 

Úterý 
11. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (František Vozdecký, manželka, 2 rodiče) 
  

18.00 modlitební společenství s Božím slovem (KLAS) 

STŘEDA 
15. 6. 

Středa 
11. týdne v mezidobí 

  
17.00 mše svatá (P. Juvenál Antonín Valíček, rče a sourozence) 

  

ČTVRTEK 
16. 6. 

Čtvrtek 
11. týdne v mezidobí 

  7.00 mše svatá (Jarmila Kaňová, manžel, zeť, pravnuka a 2 rodiče) 
18.00 mše svatá NIKOLČICE 
18.00 modlitba růžence 

PÁTEK 
17.  

 
6. 

Pátek 
11. týdne v mezidobí 

  
19.00 mše svatá (Václav Urbánek, manželka, děti) 

  

SOBOTA 
18. 6. 

Sobotní památka  
Panny Marie 

  7.00 mše svatá (Bohumil Honig, 2 rodiče, bratr František a živá rodina) 
 IX. farní den na farní zahradě s bohatým programem 

 v 15.00 program pro děti – od 18.00 posezení pro dospělé 

NEDĚLE 
19. 6. 

12. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 

pravidelná měsíční sbírka 

7.30 mše svatá (za farníky) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (za živé i zemřelé z ročníku 1949) 
14.00 adorace a svátostné požehnání 

 

Další informace: 
 

ÚKLID KOSTELA: VOZDECKÁ Oldřiška – ul. Nikolčická 
 

OHLÁŠKY OTCE JIŘÍHO 
Rád bych vás co nejsrdečněji pozval na další farní den, který bude příští sobotu.  

Nese název „Cesta kolem světa„. Zahájení proběhne v 15.00 hodin na faře – kde začne velká hra 
pro děti. A pro dospělé je zajištěn program od 18.00 ti hodin. Vše bude zakončeno ohňostrojem. 

Přijďte se setkat, popovídat a prožít hezké sobotní odpoledne a večer. Těším se na Vás. ☺  
P. S. na večerní projekci budou všichni účastníci potřebovat kahánek – ne čajovku! 

 

KURDĚJOVSKÁ POUŤ 2016 
Římskokatolická farnost v Kurdějově zve na tradiční pouť se svatým Janem Křtitelem v sobotu 18. 

června odpoledne a v neděli 19. června 2016. 
Program: 

Sobota 18. června – od 17.00 program pro děti, 20.30 mše svatá s následnou adorací do 23.00 
Neděle 19. června 

 10.00 poutní mše svatá – hlavním celebrantem generální vikář mons. Jiří Mikulášek,  
14.30 křížová cesta, 15.30 kulturní program 

Bude možná prohlídka kostelního areálu (kostel, věž, kaple Všech svatých, chodby pod kostelem). 
Pokud bude zájem o komentovanou prohlídku, bude možnost po mši svaté s Petrem (sraz u věže). 

Je možnost také využít autobusové spojení linkou 522 – neděle: 
 



 
ŠITBOŘICE – odjezd 9.13 zastávka Nikolčická – 9.15 zastávka na kopci – 9.31 Kurdějov 

KURDĚJOV – odjezd 11.29 – Šitbořice na kopci 11.45 – Šitbořice Nikolčická 11.47 
KURDĚJOV – odjezd 13.29 – Šitbořice na kopci 13.45 – Šitbořice Nikolčická 13.47 

Jízdenka na 2 zóny – základní jízdné 20 Kč – zlevněná 10 Kč. 
 

Neváhejte a přijměte pozvání na duchovní prožitek s historickým zážitkem. 
 

PAVEL KONZBUL NOVÝM POMOCNÝM BRNĚNSKÝM BISKUPEM  
Naše brněnská diecéze dostala nového pomocného biskupa. Stal se jím dosavadní farář u katedrály 

sv. Petra a Pavla mons. P. Pavel Konzbul (*1965) 
Tak kéž mu Pán žehná na této určitě nelehké službě.  
Svěcení bude mít 29. června 2016 ve 14.00 hodin.  

Ve stejný den v roce 2003 přijal na Petrově i kněžské svěcení. 

 

POZVÁNKY…… 
22. června – BRNO u Minoritů – večer chval 

24. až 26. června - DOLNÍ KOUNICE – festival KEFASFEST 
24. června - HUSTOPEČE – od 19.00 večer chval v kapli sv. Anežky 

 

MŮŽE SE HODIT … 
 

telefonní číslo farnosti je +420 731 619 807 
 

Pravidelná setkání modlitebního společenství (modlitba s Božím slovem)  
pokračuje i v tomto roce v klubovně KLASu na staré škole.  

Zveme mezi sebe i nové zájemce, kteří cítí potřebu v duchovním životě zajet více na hlubinu. 
Věk nerozhoduje. Pouze je potřeba překonat ostych a najít odvahu zkusit novou zkušenost. 

Případné dotazy zodpoví Petr. 
 

CHARISMATICKÉ SPOLEČENSTVÍ – I. pololetí 2016    
     * 2. července * 
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