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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 mše svatá NENÍ 
14.00 

 
hodová mše svatá (za farníky) 
adorace a svátostné požehnání NENÍ 

PONDĚLÍ 
26. 9. 

Pondělí 26. týdne v mezidobí 
ADORAČNÍ DEN NIKOLČICE 

7.00 mše svatá není 
  
  

ÚTERÝ 
27. 9. 

Památka  
sv. Vincence z Paula, kněze 

7.00 mše svatá (rodina Bláhova) 
  
  

STŘEDA 
28. 9. 

Slavnost sv. VÁCLAVA, 
mučedníka,  

hlavního patrona českého národa  
doporučený svátek 

7.30 mše svatá (Terezie Konečná, manžel, syn a celá rodina) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

18.30 modlitební společenství s Božím slovem (KLAS) 

ČTVRTEK 
29. 9. 

Svátek sv. Michaela, 
Gabriela a Rafaela, 

archandělů 

7.00 mše svatá (Jan Kaňa, bratr, 2 rodiče) 
18.00 modlitba růžence za farnost 
18.00 NIKOLČICE – mše svatá není 

PÁTEK 
30. 9. 

Památka sv. Jeronýma, 
kněze a učitele církve 

  

19.00 
mše svatá (František Nevídal, manželka, celá živá a 
zemřelá rodina) 

  

SOBOTA 
1. 10. 

Památka  
sv. Terezie od Dítěte Ježíše, 

panny a učitelky církve 

6.30 chórová modlitba růžence 
7.00 mše svatá (Vilém Tocháček, celá živá i zemřelá rodina) 
19.00 charismatická modlitba 

NEDĚLE 
2. 10. 

27. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 

výměna růžencových lístků 

7.30 mše svatá (Jenovéfa Konečná, manžel, 2 rodiče) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 
10.30 mše svatá (Marie Zelinková, manžel, sestra, živá rodina) 
14.00 adorace a svátostné požehnání  

 

Další  informace:    
 

ÚKLID KOSTELA: KOKEŠOVÁ Marie – ul. Divácká 
 

Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO 
 

Příští neděli je výměna růžencových lístků. 
 

Chci poděkovat všem, kdo jste se postarali – liturgií, zpěvem, květinovou výzdobou - ke krásnému 
prožití mše s našimi biřmovanci. Jim také moc děkuji dodatečně i za hezké dárky, které jsem od nich 

dostal. Pan biskup byl spokojený a snad si to také s námi pěkně užil. Takže ještě jednou dík. 
 

Už tradičně  na podzim  pomáháme hendikepovaným lidem v Kloboukách u Brna, kde žiji v domově, 
který se jmenuje Betlém. I letos bychom jim rádi pomohli svou troškou do mlýna a zároveň příští 
neděli poděkovali za úrodu. Tak vás žádám, kdo chcete a můžete v sobotu dopoledne přinést do 

kostela něco ze své úrody, my to tu nachystáme, vyzdobíme a pak si proto v pondělí přijedou právě 
přátelé z Betléma. Moc vám děkuji. Můžete přinést brambory, mrkev, cibuli, ovoce…. 

Vím, že ani letos úroda nebyla asi nic moc, ale pamatujme na vdovin haléř. I málo je pomoc. 

 

 
 



 

Mše svatá s díkůvzdáním za úrodu bude 2. října v 10.30 hodin. 
K výzdobě kostela můžete v sobotu 1. října od 7.00 do 12.00 hodin přinést ovoce a zeleninu z vašich 

polí a zahrad do kostela pod kůr s tím, že po slavnosti budou tyto vaše dary odvezeny a darovány 
postiženým v Diakonii Betlém v Kloboukách u Brna. Za vaše dary a štědrost vám předem děkujeme. 

 

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) 

 

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. 

 

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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