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NEDĚLE 
31. 7. 

18. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (za farníky) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE  

10.30 mše svatá (Jenovéfa Tesařová - od ročníku) 
14.00 adorace a svátostné požehnání není 

PONDĚLÍ 
1. 8. 

Památka  
sv. Alfonsa  Marie z Liguori 

biskupa a učitele církve 

  
 mše svatá není 

  

ÚTERÝ 
2. 8. Úterý 18. týdne v mezidobí  

7.00 modlitba růžence za nemocného kněze 
  
  

STŘEDA 
3. 8. Středa 18. týdne v mezidobí 

7.00 modlitba růžence za nemocného kněze 
 možnost pomodlit se novénu ke sv. Filoméně – od 3. 8. do 11. 8. 
  

ČTVRTEK 
4. 8. 

Památka  
sv. Jana Marie Vianneye, 

kněze 

  7.00 modlitba růžence za nemocného kněze 
18.00 NIKOLČICE modlitba růžence za nemocného kněze 
18.00 

 
modlitba růžence za farnost 
TĚŠANY – 18.00 mše svatá 

PÁTEK 
5. 8. 

Pátek 18. týdne v mezidobí 
Panny Marie Sněžné 

První pátek v měsíci 

 MOUTNICE - 18.30 mše svatá 

19.00 modlitba růžence za nemocného kněze a bohoslužba 
slova se svatým přijímáním 

  

SOBOTA 
6. 8. Svátek Proměnění Páně 

  7.00 modlitba růžence za nemocného kněze 

 
HUSTOPEČE – 8.00 mše svatá 
BRNO – sv. Jakub – 8.00 mše svatá 
BRNO – sv. Janů, minorité – 8.00 mše svatá 

19.00 charismatická modlitba 

NEDĚLE 
7. 8. 

19. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Marie Krupičková, manžel, 2 rodiče) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE (Metoděj Franěk, manželka, syn, 
živá rodina) 

10.30 mše svatá NENÍ 
14.00 adorace a svátostné požehnání NENÍ 

 

Další  informace: 
  

    ÚKLID KOSTELA: URBÁNKOVÁ Růžena – ul. Pod svatojánkem 
 

OHLÁŠKY OTCE JIŘÍHO 
PROBÍHAJÍ PRÁZDNINY A DOVOLENÉ – nezapomínejte nám posílat pohledy z míst, které navštívíte. 

 

Dnes výměna růžencových lístků. 
 

Včera v sobotu po ročním postulátu u bratrů Kapucínů nastoupil do tohoto řádu z našeho středu pan 
Josef Franěk. V úterý po nešporách v jejich řádě přijme svůj nový oděv – tedy řeholní roucho a také 

dostane nové jméno, které bude Pio.  
Dá-li Bůh tak za rok o prázdninách bychom mohli jet na jeho první sliby.  

Prosím o modlitby za bratra Josefa. 
Naposledy jsme byli na věčných slibech naší sestry Marie Kašparové, dominikánky a tak věřím, že 

budeme moc prožívat další radost. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SVATÁ FILOMÉNA – NAŠE MOCNÁ PŘÍMLUVKYNĚ 
Svatá Filoména získala mimořádnou úctu papežů, biskupů, světců i mystiků.  

Svatý Jan Maria Vianney ji přičítal všechny své zázraky a prohlašoval: " Já jsem nikdy nežádal svoji 
drahou malou světici, aniž by na to nebyla odpověděla svou přímluvou". 

 

KDO BYLA SVATÁ FILOMÉNA? 
Filoména, jejíž sochu máme v našem kostele, žila patrně ve 2. nebo 3. století. Oba její rodiče přijali 

tajně křesťanství a své dceři dali jméno Philumena – Nositelka světla. Její krása oslnila římského 
císaře Diokleciána natolik, že chtěl čtrnáctiletou dívku získat pro sebe. Mladičká křesťanka se však 
zaslíbila Kristu. Nepomohly sliby ani hrozby. Po čtyřicetidenním žalářování podstoupila mučení a 

bičování, byla vhozena do Tibery s kotvou na krku, smrtelně zraněna jedovatými šípy, ale pokaždé 
vyvázla bez úhony. Rozhněvaný císař jí nakonec dal setnout hlavu. Když zemřela, bylo jí kolem 

čtrnácti let. Jejími atributy jsou šípy a kotva. 
Její ostatky našli archeologové roku 1802 v Priscilliných katakombách v Římě.  

10. srpen -  svátek její mučednické smrti a přenesení sv. ostatků do italského Mugnana. (1805) 
 

Svatá Filoména je patronkou dětí, novorozenců, mládeže, dívek, ochránkyní mladých manželských 
párů, podporou nemocným a trpícím, kterým přináší úlevu a útěchu, pomocnicí chudých a osiřelých, 
velkou pomocnicí studentů a kandidátů zkoušek, přímluvkyní podnikatelů a pomocnicí ve finančních 
potřebách a obtížích, patronkou klášterů a škol, patronkou kněží, misií, pomocnicí ke konverzím a 
návratům ke svátostem, patronkou Živého růžence, mocnou přímluvkyní ve všech beznadějných 

záležitostech. 
 

Jedním z důvodů znovuoživené úcty ke svaté Filoméně je jistě i to, že svět 21. století nutně 
potřebuje obnovit křesťanskou autenticitu, statečnost i mravnost.  

Nejvíce je ohrožena mladá generace a právě jí je svatá Filoména připravena vyprosit potřebnou 
pomoc a milosti, vždyť je patronkou dětí a mladých. Svatá Filoména své věrné nikdy nezklamala.  
Nabízí pomoc i dnes - tak pokud tuto pomoc z nebe neodmítneme, máme možnost se od 3. do 11. 

srpna pomodlit novénu ke svaté Filoméně od sv. Jana Maria Vianneye,  
kterou si můžete stáhnout nebo vytisknout na farních stránkách naší farnosti. 

 

SLAVNOST PORCIUNKULE V BRNĚ U KAPUCÍNŮ 
V den slavnosti Panny Marie Andělské z Porciunkule v úterý 2. srpna 2016 v 17.00 hodin  

bude v kapucínském kostele Nalezení sv. Kříže v Brně sloužit mši P. Gorazd Cetkovský OCarm., 
představený karmelitánů v České republice. 

Liturgii hudebně doprovodí Kapucínští choralisté z kláštera na Hradčanech. Po bohoslužbě zazní 
ukázky středověké a renesanční hudby. 

O jaký svátek vlastně jde? Svatý František z Assisi, zakladatel našeho řádu, se pro svou zvláštní 
úctu k Matce Boží staral o kostelík zasvěcený právě Panně Marii Královně andělů, nazývaný rovněž 
Porciunkule. Zde se také se svými bratry usadil, když se vrátil z Říma. Zde spolu se svatou Klárou 
založil druhý františkánský řád a zde také dokonal běh svého pozemského života roku 1226. Podle 

tradice obdržel svatý František od papeže Honoria III. pro tento kostelík také privilegium 
plnomocných odpustků, které pak následující papežové potvrdili a rozšířili i na další kostely.  

Z těchto důvodů celý serafínský řád slaví s velkou radostí svátek Panny Marie Královny andělů. 
 
 

MŮŽE SE HODIT … telefonní číslo farnosti je +420 731 619 807 
 

CHARISMATICKÉ SPOLEČENSTVÍ – II. pololetí 2016    
3. září * 1. října * 5. listopadu * 3. prosince 
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