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NEDĚLE 
26. 6. 

13. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 
sbírka na bohoslovce 

7.30 mše svatá (Silvestr Vozdecký, manželka, zeť a 2 rodiče) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE  

10.30 
mše svatá (Františka Vozdecká, manžel, celá živá a + 
rodina Vozdecká) 

14.00 adorace a svátostné požehnání 

PONDĚLÍ 
27. 6. 

Pondělí 
13. týdne v mezidobí 

 mše svatá není 
  

  

ÚTERÝ 
28. 6. 

Památka sv. Ireneje,  
biskupa a mučedníka 

7.00 
mše svatá (František Hanák, manželka, 2 rodiče, živá a 
zemřelá rodina) 

  
18.00 modlitební společenství s Božím slovem (KLAS) 

STŘEDA 
29. 6. 

Slavnost  
SV. PETRA A PAVLA, 

apoštolů 

7.00 mše svatá (manželé Zoubkovi, živá rodina a dvo) 
14.00 PETROV - biskupské svěcení O. Pavla Konzbula 

  

ČTVRTEK 
30. 6. 

Čtvrtek 
13. týdne v mezidobí 

  7.00 mše svatá (P. Jaroslav Hudec, od živého růžence) 
18.00 mše svatá NIKOLČICE  
18.00 modlitba růžence 

PÁTEK 
1. 7. 

Pátek 
13. týdne v mezidobí 

  

19.00 
mše svatá (Ladislav Zelinka, živá a + rodina Zelinková a 
Tesařová) 

  

SOBOTA 
2. 7. 

Sobotní památka  
Panny Marie 

  7.00 mše svatá (Miroslav Němeček, rodiče a Metoděj Němeček) 
  
19.00 charismatická modlitba 

NEDĚLE 
3. 7. 

14. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Marie Vahalová) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

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

 

Další informace: 
 

ÚKLID KOSTELA: NOVÁKOVÁ Marie – ul. Břízová 
 

OHLÁŠKY OTCE JIŘÍHO 
Dnes je sbírka na bohoslovce. 

Ve středu bude mše svatá již ráno a to v 7.00 hodin, odpoledne 14.00 hodin bude biskupské svěcení 
v brněnské katedrále. Otec Pavel Konzbul, bude vysvěcen na pomocného biskupa naší brněnské 
diecéze. Hlavním světitelem je biskup Vojtěch Cikrle. Všechny srdečně zve na tuto významnou 

událost pro naši diecézi. Doporučuji i já, ale bude tam moc lidí, tak s tím počítejte, budou i 
velkoplošné obrazovky kolem katedrály, tak snad všichni i uvidí.  

Chtěl bych moc poděkovat našim ženám, že na tuto slavnost napečou koláčky a já je v úterý zavezu 
na biskupství. Ještě jednou moc dík. 

 

Ve čtvrtek a v pátek budu od devíti hodin navštěvovat naše nemocné. 
 

Příští neděli bude výměna růžencových lístků. 
 

Začínají prázdniny a dovolené – nezapomínejte nám posílat pohledy z míst, která navštívíte. 
 

Začíná doba dovolených - velmi doporučuji všem vykonat si svátost smíření.  



 

Jsem k dispozici vždy minimálně půl hodiny před bohoslužbou. Ale také nezapomeňme, že i v Brně 
je v kostele Máří Magdalény celodenní možnost svátosti smíření. Takže můžete i vy při toulkách po 

Brně si event. vykonat svatou zpověď tam, nebo kdekoliv jinde.  
Také bych rád připomněl, že po celé republice jsou chrámy, kde můžete v rámci roku milosrdenství 

získat plnomocné odpustky, tak při svém cestování nejen po naší republice toho určitě využijte. 
Jednou z podmínek je právě i svátost smíření. 

 

Také jste si určitě všimli, že nás v našem kostele ubývá a to ne už jen ve všední den, ale i v neděli. 
Tak doporučuji se nad tím zamyslet a napravit, pokud to jde. Nejsme tu napořád a příprava na 

věčnost a boj o svatost, je úkol na každý den pro každého křesťana.  
Mše svatá a všechny svátosti jsou k tomu jediná a správná cesta. 

 

Přes prázdniny nejsou středeční odpolední dětské mše a není ani modlitební společenství. 
 

Příští týden v neděli se už tradičně můžete zúčastnit pouti ke Svaté v Křepicích. Informace máte 
v zadu na plakátku. Letos jsou vyrobeny dvě nové sochy sv. Cyrila a Metoda, tak při té příležitosti si 

je můžete i prohlédnout a vyprosit si u těchto světců potřebné milosti. 
 

Také bych chtěl připomenout našim biřmovancům, že se pomalu blíží den, kdy přijmou tuto svátost 
a já bych si rád s každým z nich popovídal. Tak doporučuji přijít za mnou a domluvit si termín. 

 

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 ve středu 29. června 2016 ve 14.00 hodin na Petrově.  
Ve stejný den v roce 2003 přijal na Petrově i kněžské svěcení. 

 

POZVÁNKY…… 
24. až 26. června - DOLNÍ KOUNICE – festival KEFASFEST 
3. července – KŘEPICE – cyrilometodějská pouť u Svaté 

6. až 10. července – BRNO - VÝSTAVIŠTĚ – charismatická konference 
Více na www.konference.cho.cz.  

 

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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