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LITURGICKÉ MEZIDOBÍ 

NEDĚLE 
3. 7. 

14. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 
výměna růžencových lístků 

7.30 mše svatá (Marie Vahalová) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE  
10.30 mše svatá (za farníky) 

 adorace a svátostné požehnání není – pouť Křepice 

PONDĚLÍ 
4. 7. 

Pondělí 
14. týdne v mezidobí 

 mše svatá není 
  

 VELEHRAD – Večer lidí dobré vůle 

ÚTERÝ 
5. 7. 

Slavnost  

sv. CYRILA a METODĚJE 
patronů Evropy a hlavních patronů Moravy 

7.30 mše svatá (Božena Vozdecká, manžel, rče a živá rodina) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE  

 MIKULČICE – 16.30 mše s biskupy 

STŘEDA 
6. 7. 

Památka  
sv. Marie Gorettiové,  

panny a mučednice 

7.30 
mše svatá (Jenovéfa Kaňová, manžel, dcera, zeť, živá a + 
rodina) 

 Katolická charismatická konference na brněnském BVV – pavilon F (mše v  19.00) 
  

ČTVRTEK 
7. 7. 

Čtvrtek 
14. týdne v mezidobí 

  7.00 mše svatá (Cyril Konečný, manželka, děti) 

 
Katolická charismatická konference na brněnském BVV – pavilon F (program od 9.00) 

mše svatá NIKOLČICE není 
18.00 modlitba růžence 

PÁTEK 
8. 7. 

Pátek 
14. týdne v mezidobí 

 Katolická charismatická konference na brněnském BVV – pavilon F (program od 9.00) 

19.00 
mše svatá (Ludvík Rozkydal, manželka,2 syny,dcera,2 
rodiče) 

  

SOBOTA 
9. 7. 

Sobotní památka  
Panny Marie 

  7.00 mše svatá (Růžena Kokešová, manžel, syn, celá + rodina) 
 Katolická charismatická konference na brněnském BVV – pavilon F (program od 9.00) 

  

NEDĚLE 
10. 7. 

15. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (za farníky) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 
10.30 mše svatá (Prokop Lengál, živá a zemřelá rodina) 
14.00 adorace a svátostné požehnání 

 

Další  informace: 
 

ÚKLID KOSTELA: ZOUBKOVÁ Ludmila – ul. Osvobození 
 

OHLÁŠKY OTCE JIŘÍHO 
Začínají prázdniny a dovolené – nezapomínejte nám posílat pohledy z míst, které navštívíte. 

 

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

Dnes odpoledne nebude adorace – místo toho můžeme jet nebo i jít na pouť do Křepic ke Svaté. 
Program začíná ve 14.15 litaniemi, pak následuje modlitba svatého růžence  

a mše svatá začíná v 15.00 hodin. 
 

Samozřejmě doporučuji Vaší pozornosti i pouť na Velehradě. Zde bude sloužena mše svatá za účasti 
našich biskupů. Kromě mše svaté tam bývá i velmi zajímavý program, doporučení pro mládež.  

Více info ve vývěsce před kostelem. 
 

Tento týden začíná ve středu večer v Brně Charismatická konference a tak vám opět doporučuji 
účast na této požehnané akci. Mše svaté budou opět přenášeny televizí NOE, tak pro ty, kteří si 

netroufnete, doporučuji alespoň sledovat televizní obrazovky. 
 

Otec biskup Vojtěch mě požádal, abych vám poděkoval za napečení koláčků na slavnost, při které 



byl vysvěcen nový biskup Pavel Konzbul. Tak ještě jednou rád vyřizuji. Děkuji. 

 
 

 

POZVÁNKY…… 
6. až 10. července – BRNO - VÝSTAVIŠTĚ – charismatická konference 

Více na www.konference.cho.cz.  
 

Letošní Katolická charismatická konference se bude konat ve dnech 6. až 10. července 2016 v Brně 
na výstavišti BVV.  

Program konference tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, společná modlitba a bohoslužby. 
Podrobný program na http://konference.cho.cz/ 

Nejste přihlášeni a přijdete pěšky nebo MHD 
Přijdete ke vstupu G2 výstaviště BVV z ulice Hlinky (zastávka tramvaje Výstaviště-vstup G2). 

Pořadatelská služba vám vyřídí základní registraci, obdržíte zde také konferenční materiály a budete 
vpuštěni dovnitř areálu. Pokud budete mít zájem o ubytování nebo stravování na další dny, můžete 

si je objednat na registraci v pavilónu F.  
Pozor hlavní brána výstaviště nebude pro účastníky konference otevřena, pouze vstup G2. 

 Nejste přihlášeni a přijedete autem - Přijedete autem rovnou na bránu číslo 9  
(ul. Bauerova – na semaforech pod rampou vjezdu do pisáreckého tunelu).  

Pořadatelská služba vám vyřídí základní registraci, obdržíte zde také konferenční materiály a 
zakoupíte si parkovací kartu. S parkovací kartou budete vrátnicí na deváté bráně vpuštěni dovnitř 

areálu a zaparkujete na označeném parkovišti mezi pavilóny G2 a Z a můžete přejít do 
konferenčního pavilónu F. Pokud budete mít zájem o stravování na další dny, můžete si je objednat 

na registraci v pavilónu F. 
 

MŮŽE SE HODIT … 
 

telefonní číslo farnosti je +420 731 619 807 
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