
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ 

 

Neděle 22. srpna – 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 

Panny Marie Královny 
 

7.30 – mše svatá (za farníky) 
pravidelná měsíční sbírka 

9.00 – NIKOLČICE  
10.30 – mše svatá (Josef Konečný, manželka a 2 rodiče) 

pravidelná měsíční sbírka 
14.00 – adorace a svátostné požehnání 

 

Pondělí 23. srpna – Pondělí 21. týdne v mezidobí 
sv. Růženy z Limy, panny 

mše svatá není 
 

Úterý 24. srpna – Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 
7.00 – mše svatá (Miroslav Sedláček, 2 rodiče) 

modlitební společenství nad Biblí přes prázdniny nebude 
 

Středa 25. srpna – Středa 21. týdne v mezidobí 
sv. Ludvíka 

7.00 – mše svatá (František Vozdecký, celá živá i zemřelá rodina Vozdecká) 
 

Čtvrtek 26. srpna – Čtvrtek 21. týdne v mezidobí 
7.00 – mše svatá (rodina Vozdecká a Drabálková) 

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

 

Pátek 27. srpna – Památka sv. Moniky 
 

Od 14.00 do 18.30 eucharistická adorace před začátkem nového školního roku vedená mládeží 
 

od 18.30 modlitba růžence 
19.00 – mše svatá (Václav Kaňa, manželka, živá rodina) 

 

Sobota 28. srpna – Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve 
7.00 – mše svatá (František Zoubek, syn, živá i zemřelá rodina) 

19.00 – charismatické společenství v kostele 
 

úklid kostela: Kokešová Marie – ul. Divácká 
 

Neděle 29. srpna – 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 – mše svatá (Jaroslav Urbánek, 2 rodiče) 
9.00 – NIKOLČICE - mše svatá s žehnáním školních aktovek 

10.30 – mše svatá (za živou a zemřelou rodinu Fraňkovu) 
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.  

 



Dnes, v neděli 22. srpna po odpolední adoraci (14.30) setkání říjnových účastníků pouti do 
Medžugorje, potřebujeme nutně vědět, celé jméno, adresu, číslo pasu, datum narození a event. 
i mobilní číslo – také vám tam bude sděleno pár základních informaci o průběhu pouti. 

 

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. 

 

Charita na pomoc obětem srpnových povodní v ČR 
Charitní sbírkové konto: 5015003434/5500, VS 444; dárcovská SMS: DMS POVODNE2010 

na číslo 87777.  
 

Po roce opět zveme děti i s rodiči a prarodiči na DĚTSKÝ DEN  
který se uskuteční v soboru 4. září 2010 na farní zahradě: 

Od 15.00 je připraven soutěžní okruh po vesnici s úkoly na stanovištích  
v 17.30 vyhodnocení soutěže s rozdáním cen, táborák s opékáním, hry a zpívání se SCHOKem  

a v 21.00 ukončení ohňostrojem. Špekáčky si přineste vlastní, pití je zajištěno – pro dospělé bude 
k mání i pivo za sponzorskou cenu 20 Kč. Všichni jsou srdečně zváni. 

 

Na stránkách http://www.nesexuveskole.cz/. můžete podpořit svůj nesouhlas s rodiči, kteří jsou 
proti zavádění připravované sexuální výchovy na školách. Protest proti státní sexuální výchově, 
kterou Česká biskupská konference označila za nemravnou, už podepsalo 7 220 nespokojených 

rodičů a nejen jich. Doporučujeme vaší pozornosti.  
 

Od 3. října do 9. října 2009 pořádá farnost pouť do Medžugorje. Ještě je volných několik míst, 
cena je 2 380 Kč za dopravu a 32 EUR za ubytování. Je nutné přihlásit se nejpozději do neděle 

22. srpna u O. Jiřího nebo se zapsat do seznamu v kostele na stolku pod kůrem. 
 

Na stolku pod kůrem jsou rovněž k rozebrání přihlášky do náboženství. Vyplněné přihlášky 
vhazujte do schránky na faře co nejdřív. 

 

Jubilejní zářijové poutě k Matce Boží Vranovské 
Jubilejní zářijové poutě k Matce Boží Vranovské se konají v období od první neděle v září do 

první neděle v říjnu 2010 s možností získat plnomocné odpustky. 
POŘAD BOHOSLUŽEB: 

ve všední dny se pořad bohoslužeb nemění  
soboty v poutním období: 18:00 hodin 

první soboty v měsíci (4. září a 2. října): 11:15; 18:00 hodin 
pobožnost sv. růžence se světelným procesím: 20:00 hodin 

neděle 
neděle v poutním období: 8:00; 9:30; 11:15; 15:00 hodin 
zasvěcení Panně Marii a svátostné požehnání: 14:00 hodin 

titulární slavnost kostela Narození Panny Marie 
středa 8. září 2010: 8:00; 11:15; 19:00 hodin 

 

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.  
 

Nejbližší akce:  
5. září – žehnání aktovek a zahájení školního roku 

 

Charismatické společenství v roce 2010 bude vždy poslední sobotu v měsíci:   
 25. září; 30. října; 27. listopadu; 18. prosince 

      
 

FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ 


