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NEDĚLE 
2. 10. 

27. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 
DÍKŮVZDÁNÍ ZA ÚRODU 

výměna růžencových lístků 

7.30 mše svatá (Jenovéfa Konečná, manžel, 2 rodiče) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá s poděkováním za úrodu (Marie Zelinková, 
manžel, sestra, živá rodina) 

14.00 adorace a svátostné požehnání  

PONDĚLÍ 
3. 10. Pondělí 27. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá není 
  
  

ÚTERÝ 
4. 10. 

Památka  
sv. Františka z Assisi 

7.00 mše svatá (Antonie Vozdecká, rodiče, živá rodina) 
  
  

STŘEDA 
5. 10. Středa 27. týdne v mezidobí 

 od 17.00 hodin má scholička dětí zpívání v Klasu 
17.30 mše svatá (Václav Vozdecký, 2 rodiče, živá rodina) 
18.30 modlitební společenství s Božím slovem (KLAS) 

ČTVRTEK 
6. 10. Čtvrtek 27. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Antonín Franěk, 2 rodiče, živá rodina) 
18.00 modlitba růžence za farnost 
18.00 mše svatá NIKOLČICE 

PÁTEK 
7. 10. 

Památka  
Panny Marie Růžencové 

  

19.00 mše svatá (Jan Kaňa, rodiče, sestry, živá a zemřelá 
rodina) 

 od 20.00 hodin NOC se SIRACHOVCEM – biblické čtení  

SOBOTA 
8. 10. 

Sobotní památka  
Panny Marie  

 chórová modlitba růžence 

7.00 mše svatá (Pavlína Nevídalová, manžel, rodiče a 
sourozence) 

  

NEDĚLE 
9. 10. 

28. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Za farníky) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 
10.30 mše svatá (Josef Čermák, živá a zemřelá rodina) 
14.00 adorace a svátostné požehnání  

 

Další  informace:    
 

V měsíci říjnu se budeme přede mší svatou modlit růženec na chóry.  
To znamená, že jednotlivé desátky se budeme společně modlit střídavě levá nebo pravá 

strana. 
 

ÚKLID KOSTELA: NOVÁKOVÁ Marie – ul. Břízová 
 

Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO 
 

Dnes je výměna růžencových lístků. 
 

V pátek je památka Panny Marie Růžencové, zároveň je to i první pátek v měsíci a tak budu od 9.00 
hodin navštěvovat naše nemocné. Tentokrát budu chodit jen v pátek a ne i ve čtvrtek. 

 

Mše svaté v týdnu budou pravidelné. Jen připomínám mši svatou ve středu v 17.30 hodin. 
 

Dnes po mši svaté o půl jedenácté přijmeme mezi nás křesťany svátostí křtu malou Kláru Markétu 
Kleinovou, pamatujme na ni ve svých modlitbách. 

 

Dnes odpoledne ve 14.00 hodin bude svátostné požehnání.  
Ještě zůstalo několik volných termínů na mše svaté na poslední čtvrtletí tohoto roku, tak pokud by 



měl někdo zájem, tak právě po požehnání vám budu k dispozici na zapsání si intencí.  
 

Kdo z biřmovanců nedostal ode mne NZ zákon, tak ať si ho vyzvedne po mši svaté v zákristii. 
 

Děkuji vám, kdo jste přinesli něco ze své úrody. Zítra v pondělí si to přátelé z Betléma odvezou. 
Když máme sucho, tak zpíváme píseň před mší a prosíme o déšť, když máme deště moc, tak 

prosíme o slunce. A když nám Bůh požehná a vyslyší nás, a máme úrodu, tak je to skoro naše 
povinnost podělit se s potřebnými, takže díky vám, komu nejsou potřební lidé lhostejní.  

Stačí i s maličkostí, když jste přispěli – Pán Bůh Vám to zaplať 
 

POZVÁNKA NA NOC SE SIRACHOVCEM 
V pátek po večerní bohoslužbě bych se rád chvilku zastavil s vámi nad texty SZ, konkrétně knihy 

Sirachovec – v této knize je spousta moudrých rad, odpozorovaných ze života. A tak si po mši svaté 
tuto knihu můžeme společně přečíst, v tichosti v meditaci.  

Kdo byste si troufli a není důvod proč ne, tak se vzadu zapište na listinu a texty tu můžete přečíst. 
Když to čte jeden, tak by to mohlo být uspávající, když se vystřídáme, tak to může být velmi 

inspirativní. Dík za zájem. Začátek po mši kolem 20.00 hodin. 
 

A ještě bych rád řekl, že přípravy na biřmování nám sice skončily, ale neznamená to, že by mladí 
nemohli jít v pátek na večerní mši svatou. Přijďte a samozřejmě ne jen biřmovanci, tato mše je 
určena pro všechny a tím, že zde zpívají mladí pro mladé, tak je určena tak trochu víc pro ně. 

 

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. 

 

VOLBY 2016  
V PÁTEK A V SOBOTU NÁS ČEKAJÍ VOLBY. VOLBY, VE KTERÝCH MŮŽEME A MÁME ROZHODNOUT  

O LIDECH, KTEŘÍ MAJÍ ROZHODOVAT O NAŠÍ BUDOUCNOSTI. 
PROTO NENECHME SI VYMÝVAT MOZEK BILBORDY A RŮZNÝMI PŘEDVOLEBNÍMI TISKOVINAMI,   

ALE ZAPOJME ZDRAVÝ ROZUM A S MODLITBOU V SRDCI JDĚME K VOLBÁM.  
TO JE PRO KŘESŤANA JEDINÁ SPRÁVNÁ CESTA.  

 

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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