
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ 

 

Neděle 18. července – 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

7.30 – mše svatá (Růžena Kokešová, manžel, syn a celá rodina) 
9.00 – NIKOLČICE  

10.30 – mše svatá (za živé i zemřelé z ročníku 1940) 
14.00 – adorace a svátostné požehnání 

 

Pondělí 19. července – Pondělí 16. týdne v mezidobí 
mše svatá není 

 

Úterý 20. července – Úterý 16. týdne v mezidobí 
7.00 – mše svatá (na úmysl dárce) 

19.00 – modlitební společenství nad Biblí (klubovna KLASu na staré škole) 
 

Středa 21. července – Středa 16. týdne v mezidobí 
sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve 

7.00 – mše svatá (za nová kněžská a řeholní povolání) 
 

Čtvrtek 22. července – Památka sv. Marie Magdalény 
7.00 – mše svatá (Marie Matýšková, manžel, 2 rodiče a živá rodina) 

18.00 – mše svatá NIKOLČICE 
18.00 – rozjímavý růženec za nová povolání ke kněžství 

 

Pátek 23. července – Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy 
19.00 – mše svatá (rodina Novotná a Lengálová, živá i zemřelá) 

 

Sobota 24. července – Sobotní památka Panny Marie 
7.00 – mše svatá (Josefa a Ondřej Stejskalovi a za P. Vladimíra Stejskala) 

 

úklid kostela: Nečasová Marie – ul. Družstevní 
 

Neděle 25. července – 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

sv. Jakuba, apoštola 
7.30 – mše svatá (František Hanák, manželka a rodina Ryšavá) 

pravidelná měsíční sbírka 
9.00 – NIKOLČICE  

10.30 – mše svatá (Vojtěch Kovařík, rodina Fialová a celá rodina) 
pravidelná měsíční sbírka 

14.00 – adorace a svátostné požehnání 
 

Další oznámení: 
 

 

V sobotu 28. srpna 2010 se uskuteční tradiční Diecézní pouť rodin s Otcem biskupem ve Žďáru 
nad Sázavou s bohatým programem. Kdo má zájem zúčastnit se této akce společně (bude 

vypraven autobus) nechť se zapíše v kostele pod kůrem na seznam.   
 

Biskupství brněnské pořádá ve školním roce 2010-2011 TEOLOGICKÝ KURZ pro všechny dospělé 
katolíky, kteří touží upevnit si nebo rozšířit své vzdělání v oblasti víry, pomáhat v budoucnu ve 
farní katechezi, pomáhat při liturgii nebo jakýmkoliv způsobem sloužit v pastoraci. Kurz probíhá 

v Brně od října 2010 do června 2011 (zhruba jednou za 14 dní v sobotu).  
Bližší informace na vývěsce v kostele nebo u Otce Jiřího. 



 
 

Farnost Bořetice srdečně zve mladé (ale nejen mladé) na festival mládeže ANNAFEST.  
Od 23. do 25 července 2010 se bořetická farnost znovu otevře všem mladým křesťanům, aby 

si společně zazpívali, zatancovali, chválili a užívali si skvělého společenství. 
Letošní motto zní: STAŇ SE RYBÁŘEM LIDÍ! 

 
Pátek 23. 7. 2010: 
od 17:00 hodin - ubytování 
18:00 hodin - mše svatá  
19:00 hodin - společená večeře u pódia 
20:00 hodin – program na pódiu Made by Sch:o)k (naše farní schola mladých…) 
Sobota 24. 7. 2010: 
7:00 hodin - ranní chvály v kostele 
8:00 hodin - snídaně 
9:00 hodin - zápis do skupinek 
11:00 hodin - zahájení, program na pódiu 
12:00 hodin – skupinky: 
     a) Bibliodrama – Elen Strupková 
     b) Mladá církev v USA – Petr Košulič 
     c) Chvály, jejich moc a význam v našem životě - Feri 
13:30 hodin - koncert na pódiu – ON MOŽE  
15:00 hodin – skupinky 
     a) Bibliodrama II 
     b) Kněžství – Pavel Kafka 
     c) Robert Mayer – Motorkář v klerice 
16:30 hodin – katecheze: P. Prokop Siostrzonek 
18:00 hodin - S.P.U.M.y 
20:00 hodin – koncert - ŠATLAVA 
22:00 hodin – večerní ztišení Lumen Per Mondo v kostele 
23:00 hodin - noční mše svatá 
Neděle 25. 7. 2010: 
9:00 hodin - beseda s hostem - P. Prokop Siostrzonek 
10:00 hodin - tradiční slavná mše svatá, celebruje P. Siostrzonek 
12:00 hodin - posezení u cimbálu s poutními koláči a vínkem 
14:30 hodin - závěrečné požehnání  
Více o programu a užitečných informací najdete na adrese www.anna-fest.webnode.cz.  
 

Při návštěvě Brna doporučujeme navštívit v katedrále na Petrově výstavu „ Život a smrt Jana 
Buly 1920-1952 “ a v kostele sv. Jakuba výstavu „ Pronásledování římskokatolické církve 

v Československu (1948-1960) “. 
 

Množí se případy, kdy dostáváte dopisy od Nadačního fondu Matky Terezy se srdceryvnými 
žádostmi o podporu chudých v Africe.  

Jedná se o nedůvěryhodnou aktivitu, kdy není jasné, kde peníze opravdu skončí. Proto 
nemusíte mít výčitky svědomí, když nic na tento fond nepošlete. 

 

Webové stránky, které mohou zajímat rodiče, i katechety najdete na http://www.kanan.cz .  
Tyto stránky se snaží předškolním dětem přiblížit nedělní evangelia. Pro každou neděli přinášejí 

převyprávění evangelia, komiks, krátké zamyšlení, kvíz a omalovánku.  
 

Charismatické společenství v roce 2010 bude vždy poslední sobotu v měsíci:   
31. července; 28. srpna; 25. září; 30. října; 27. listopadu 
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