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LITURGICKÉ MEZIDOBÍ 

NEDĚLE 

11. 9. 

24. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá NENÍ 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 
10.30 mše svatá (manžele Nevídalovi - původně 25.8.) 
14.00 
15.00 

adorace a svátostné požehnání NENÍ 
zapisování mešních intencí – září až prosinec 

PONDĚLÍ 
12. 9. 

Jména PANNY MARIE 
  

18.00 chórová modlitba celého růžence za biřmovance 
 (zvláště zveme biřmovance s kmotry!) 

ÚTERÝ 
13. 9. 

Památka  
sv. Jana Zlatoústého,  

biskupa a učitele církve 

7.00 
mše svatá  
(Vojtěch Vozdecký, živá a zemřelá rodina - náhrada za 2. 
8.) 

  
 Fatimská pouť v Žarošicích – mše v 19.00 hodin 

STŘEDA 
14. 9. 

Svátek  
POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE 

  

17.30 
mše svatá pro děti 
(Oldřich Brabec, manželka a dcera - původně 3. 8.) 

18.30 modlitební společenství s Božím slovem (KLAS) 

ČTVRTEK 
15. 9. 

Památka  
PANNY MARIE BOLESTNÉ 

7.00 
mše svatá (Helena Navrátilová, manžel, syn, 2 rodiče - 
původně 4. 8.) 

18.00 NIKOLČICE – mše svatá 
  

PÁTEK 
16. 9. 

Památka sv. Ludmily, 
mučednice 

  

19.00 
mše svatá (Jan Kaňa, manželka, zeť, pravnuk a duše 
v očistci - původně 5. 8.) 

 po mši nácvik biřmovanců – účast nutná! 

SOBOTA 
17. 9. 

Sobotní památka  
Panny Marie 

7.00 
mše svatá  
(Jenovéfa Tesařová, manžel, 2 rodiče - původně 16. 8.) 

11.00 svatba 
 15.00 až 18.00 svátost smíření pro biřmovance a kmotry  

NEDĚLE 
18. 9. 

25. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá NENÍ 
8.30 mše svatá NIKOLČICE 
10.00 mše svatá s udílením svátosti biřmování (za biřmovance) 
14.00 adorace a svátostné požehnání NENÍ 

 

Další  informace:    
 

ÚKLID KOSTELA: ZOUBKOVÁ Marie – ul. Divácká 
 

Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO 
Bohoslužby v týdnu budou již, tak jak býváme během roku zvyklí.  

Tedy úterý – ráno v 7.00, středa – pozor změna dětské mše svaté na žádost rodičů budou bývat 
v 17.30, čtvrtek – ráno v 7.00, pátek – v 19.00, sobota v 7.00 

 

Ve středu začnou bývat mše svaté pro děti a nejen pro ně. Prosím rodiče, aby chodili s dětmi na tyto 
mše svaté, a pokud nemůžou, tak aby požádali prarodiče a oni s nimi šli a tady je také hlídali. 

 

S novým školním rokem chci také pozvat chlapce k oltáři, tedy ke službě ministrování. A děvčata do 
schol. 

 

Ve středu bude zkouška dětí na mši od 17.00 hodin v KLASu na staré škole a také od 16.30 hodin 



budu zpovídat děti školou povinné. 
 

S náboženstvím již začneme tento týden a zatím se to týká těchto tříd: 
5. třída – pondělí – 15.00 (pí. Navrátilová Hana) 
7. třída – úterý – 15.00 (pí. Dvořáková Marie) 

 

V pátek po večerní mši domluva s biřmovanci. 
 

V sobotu budu k dispozici ke svátosti smíření biřmovancům a kmotrům od 15.00 do 18.00 hodin. 
 

V neděli pak bude biřmování. Biřmování u nás bude v 10.00 hodin. Ranní mše svatá u nás nebude. 
Doporučuji těm, kterých se biřmování netýká, nebo nechtějí být na této mši svaté z různých důvodů, 

aby navštívili bohoslužby v okolních farnostech  
(7.30 Moutnice, Klobouky * 9.00 Těšany * 9.30 Křepice),  

event. vyjímečně také v sobotu večer (19.00 Velké Němčice * 18.00 Moutnice). 
V Nikolčicích bude mše svatá již v 8.30. 

 

Příští týden bude pravidelná měsíční sbírka. 
 

Dnes od 15.00 hodin bude Petr zapisovat intence v zákristii na další měsíce. 
 

V týdnu od 18. do 25. září nebudu v naší farnosti, pokusím si vybrat alespoň týden dovolenou. 
Oznamuji to už nyní, protože příští týden nebudou ohlášky. 

 

Svatební ohlášky: Jana Mazalová od nás a Petr Soudek z Rajhradu budou 24. 9. oddáni v naší 
farnosti. Oddávajícím bude otec biskup Tomáš Holub. 

 

Pravidelná setkání modlitebního společenství (modlitba nad Písmem svatým)  
budou po připomínkách bývat vždy ve středu po mši v 18.30 v klubovně KLASu na staré škole.  

Zveme i nové zájemce. V tomto roce se budeme zabývat nedělními starozákonními čteními.  
Vlastní Bible s sebou. Těšíme se na vás. 

 

PŘEDNÁŠKA V HODONÍNĚ 
Papežové poslední doby mluví o nové evangelizaci v současném světě, která se týká každého z nás. 
Proto vás upřímně zveme na besedu o nové evangelizaci v pátek 16. září po večerní mši svaté (cca 

18.45) na pastorační centrum v budově fary na náměstí.  
Hostem bude Pavol Strežo, který se věnuje tomuto tématu už 8 let. 

 

POZVÁNKA DO ŽAROŠIC 
Příští neděli 18. září se uskuteční pouť zemědělců, vinařů a farmářů k Bráně milosrdenství 

v Žarošicích. Začátek v 15.00, v 17.00 mše svatá. Více na http://zarosice.cz/. 
 

BIBLICKÝ KURZ PO ČTRNÁCTÉ: KNIHA ŽALMŮ A MARKOVO EVANGELIUM 
Pastorační středisko brněnské diecéze nabízí letos na podzim další, již čtrnáctý, ročník Biblického 

kurzu. Jde o vzdělávání pro všechny vážné zájemce o Bibli, vhodné pro osobní poznání Božího slova i 
jako materiál pro ty, kdo vedou různá malá společenství a biblické hodiny. 

Účast není vázána na absolvování předchozích ročníků. 
Kurz se jako vždy uskuteční v Brně na Biskupském gymnáziu v období září – listopad 2016 v pěti 

večerních čtvrtečních setkáních se čtrnáctidenní periodicitou:  

22. září * 6. října * 20. října * 3. listopadu * 24. listopadu 2016 od 17.00 hodin. 
Přihlášky jsou k vyzvednutí u duchovních správců farností, na recepci Biskupství brněnského Petrov 

5, či ke stažení na www.pastorace.biskupstvi.cz.  

 

Od 1. srpna 2016 je ustanoven novým děkanem hustopečského děkanátu P. Jan Nekuda.  
Kontakt na nového děkana je: 723 529 476 

 
 
 

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