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NEDĚLE 
18. 9. 

25. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 

BIŘMOVÁNÍ 

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 

PONDĚLÍ 
19. 9. Pondělí 25. týdne v mezidobí 

7.00 modlitba růžence za biřmovance 
  
  

ÚTERÝ 
20. 9. 

Památka  
sv. Ondřeje, Pavla a druhů, 

mučedníků 

7.00 modlitba růžence za biřmovance 
7.00 mše svatá NENÍ 

  

STŘEDA 
21. 9. 

Svátek sv. Matouše, 
apoštola a evangelisty 

7.00 modlitba růžence za biřmovance 
17.30 mše svatá NENÍ 
18.30 
18.30 

modlitební společenství s Božím slovem (KLAS) 
večer chval – BRNO minoritský kostel sv. Janů 

ČTVRTEK 
22. 9. Čtvrtek 25. týdne v mezidobí 

7.00 modlitba růžence za biřmovance 
7.00 mše svatá NENÍ 
18.00 NIKOLČICE – mše svatá NENÍ 

PÁTEK 
23. 9. 

Památka sv. Pia z Pietrelciny, 
stigmatizovaného kněze 

7.00 modlitba růžence za biřmovance 
  

19.00 mše svatá NENÍ 

SOBOTA 
24. 9. 

Sobotní památka  
Panny Marie 

7.00 modlitba růžence za biřmovance 
11.30 svatba - Jana Mazalová a Petr Soudek 

  

NEDĚLE 
25. 9. 

26. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 

Slavnost posvěcení kostela 
Svatováclavské hody 

7.30 
mše svatá (Jan Urbánek, manželka, sourozence, živá a 
zemřelá rodina) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 
10.30 
14.00 

mše svatá NENÍ 
hodová mše svatá (za farníky) 

 adorace a svátostné požehnání NENÍ 
 

Další  informace:    
 

ÚKLID KOSTELA: VOZDECKÁ Oldřiška – ul. Nikolčická 
 

Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO 
V týdnu od 18. září do 25. září nebudu v naší farnosti, pokusím si vybrat alespoň týden dovolenou. 

Bohoslužby v týdnu nebudou. Bude ale příležitost se scházet každý den ráno v 7.00 hodin k modlitbě 
růžence za biřmovance. Jste srdečně zváni – biřmovanci naše modlitby potřebují 

 

Ve středu jsou 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. 

 

S náboženstvím jsme již začali a zatím se to týká těchto tříd: 
5. třída – pondělí – 15.00 (p. Navrátilová Hana) 
7. třída – úterý – 15.00 (p. Dvořáková Marie) 

 
 
 

Svatební ohlášky: Jana Mazalová od nás a Petr Soudek z Rajhradu budou 24.  oddáni v naší farnosti. 
Oddávajícím bude plzeňský biskup Otec 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. 

 

PONDĚLNÍ RŮŽENEC ZA BIŘMOVANCE 
V pondělí 12. září večer jsme byli pozváni i s biřmovanci a jejich kmotry ke společné modlitbě celého 

růžence, která byla přípravou k nedělní slavnosti udílení svátosti biřmování. A jaká byla realita?  
Přes nezájem většiny přišlo 20 farníků seniorského věku, 5 (!!!) biřmovanců, žádný kmotr, žádná 

mládež. Taková je naše farní realita. Přemýšlejme, co s tím uděláme.  
Zeptejme se sami sebe, jaká je naše víra a jestli náš život je svědectvím naší křesťanské dospělosti. 

 

POZVÁNKA DO ŽAROŠIC 
Dnes v 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 www.zarosice. 
 

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.  
 

PULS - FOND NA PODPORU PASTORACE A KNĚŽÍ BRNĚNSKÉ DIECÉZE 
Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze byl zřízen otcem biskupem Vojtěchem na 

svátek povýšení svatého kříže 14. 9. 2016, jako součást rozpočtu Biskupství brněnského a řídí se 
vlastními stanovami. 

Poslání fondu  
Fond byl zřízen za účelem financování hlavního poslání církve. To je posvěcovat, sloužit a učit. 

Počáteční písmena těchto slov jsou pak obsažena ve slovu PULS, které je součástí loga Fondu. Logo 
graficky zachycuje diecézi ve tvaru srdečního pulsu s podtitulem „Aby v našich farnostech pulsoval 

život.“ 
Výdaje Fondu  

Jsou určeny na aktivity spojené s hlavním posláním církve, které se konkretizuje v pastoračních 
aktivitách diecéze a jednotlivých farností. Např. výuka náboženství, služba nemocným, vzdělávací 

aktivity, bohoslužby atd. Plánované výdaje pro rok 2016 jsou představené v sekci 
projekty http://fond.biskupstvi.cz/. Uvedená  částka je pouze příspěvkem Fondu na danou aktivitu. 

Příjmy Fondu 
Tvoří dary fyzických a právnických osob, příspěvkem jednotlivých farností a duchovních správ v 

brněnské diecézi a sbírkami vyhlášenými diecézním biskupem. 
Správa Fondu 

Fond spravuje pod vedením biskupa správce Fondu podle vlastních stanov a rozpočtových pravidel 
brněnského biskupství. 

Správce Fondu: Mgr. Pavel Kafka, biskupský delegát pro materiální zajištění pastorace. 
 

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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