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Neděle 26. září – 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

slavnost posvěcení našeho kostela 
7.30 – mše svatá (Oldřich Fiala, 2 rodiče) 

9.00 – NIKOLČICE  
10.30 – mše svatá s díkůvzdáním za úrodu (za farníky) 

adorace a svátostné požehnání nebudou 
15.00 – 17.00 prohlídka věže kostela a souběžně v KLASu možnost posedět u kávy nebo čaje 

s promítáním DVD z letošní NOCI KOSTELŮ (zájemci si je mohou objednat – velmi pěkné) 
 

Pondělí 27. září – Památka sv. Vincence z Paula, kněze 
 mše svatá není 

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

Úterý 28. září – Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA 
hlavního patrona českého národa – doporučený svátek 

Státní svátek – den volna 
7.30 – mše svatá (Terezie Konečná, manžel, rodiče) 

9.00 – NIKOLČICE 
 

Středa 29. září – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 

17.00 – mše svatá pro děti (Marie Lengálová, manžel, syn) 
 

Čtvrtek 30. září – Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 
7.00 – mše svatá (Albín Tesař, manželka, rodiče) 

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

 

Pátek 1. října – Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 
První pátek v měsíci 

od 9.00 návštěva nemocných 
19.00 – mše svatá (Marie Metelková, manžel, snacha) 

po mši výstav NSO, litanie k Srdci Ježíšovu, zasvěcení a svátostné požehnání 
následuje společná modlitba svatého růžence (světelný růženec) doprovázená scholou 

 

Sobota 2. října – Památka svatých andělů strážných 
7.00 – mše svatá (Marie Sáčková, manžel) 

po mši svaté bude na faře ministrantská schůzka se snídaní 
odpoledne DRAKIÁDA s táborákem (sraz ve 13.00 na Rovince) – jen za pěkného počasí !!! 

18.00 – setkání biřmovanců v kostele 
 

úklid kostela: Nevídalová Růžena – ul. Kuchyňka 
 

Neděle 3. října – 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 – mše svatá (Jenovéfa Konečná, manžel, 2 rodiče) 
9.00 – NIKOLČICE mše svatá s díkůvzdáním za úrodu 

10.30 – mše svatá (za farníky) 



14.00 – adorace a svátostné požehnání 
výměna růžencových lístků 

v 18.30 odjezd farníků na pouť do Medžugorje 
 

Další oznámení: 
 

 Příprava na biřmování začne v sobotu 2. října 2010 
 

Pravidelná setkání modlitebního společenství (modlitba nad Písmem svatým)  
budou bývat vždy v pondělí v 16.00 v klubovně KLASu na staré škole. Zveme i nové zájemce. 

 

Středeční dětské mše svaté jsou povinné pro děti z 1, 2 a 3 třídy. Účast na těchto 
bohoslužbách bude rozhodující pro přijetí prvního svatého přijímání!!! 

 

Česká televize připravila pro letošní podzim nový šestnáctidílný seriál určený především pro 
mládež s názvem TANČÍCÍ SKÁLY. Seriál se ptá po původu a smyslu světa a lidí.  

Nedává odpovědi, ale snaží se rozbíjet zjednodušující mýty a klást otázky.  
5. díl - neděle 3. října v 11:10 na ČT 2.  

Provází a hledá Igor Dostálek, podle scénáře Marka Orko Váchy a Jana Hanáka, režie J. Hanák. 
 

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 8 226 nespokojených 

rodičů a nejen jich. Doporučujeme vaší pozornosti. 
V kostele pod kůrem můžete svůj nesouhlas vyjádřit podepsáním petice do neděle 3. října.  

 
 

Brněnská diecéze zveřejnila 28. srpna 2010 na Pouti rodin ve Žďáře nad Sázavou nový biblický 
program pro období 2010-2013 nazvaný VEZMI A ČTI. Titul programu se odvolává na slavné 
tolle lege (Vezmi a čti, rozuměj: Vezmi a čti Boží slovo) známé ze života svatého Augustina, 
které bylo mocným motivem jeho obrácení. 
Biblický program VEZMI A ČTI je konkrétní odpovědí na pastýřský list českých a moravských 
biskupů, kteří vyzvali k přípravě na jubileum příchodu Cyrila a Metoděje v roce 2013, a jedním 
ze základních témat přípravy je právě Boží slovo, které soluňští bratři jakožto poklad víry do naší 
země přinesli. 
Program VEZMI A ČTI chce pomoci ke znovuobjevení tohoto bohatství, které má svoji hodnotu 
nejen pro věřící ve farnostech, ale obecně pro celou naši občanskou společnost. 
Program VEZMI A ČTI si klade za cíl vzájemně se podpořit k pravidelnému osobnímu nebo i 
společnému čtení Bible, které samo o sobě je novým poznáním a obohacením, a v důsledku i 
tajemným setkáním se samotným Hospodinem.  
Jaké základní cesty program VEZMI A ČTI předkládá? 
Jednak jde o souvislou četbu jednotlivých biblických knih, jak jsou v Bibli uvedeny. 
Druhou cestou je čtení a meditování nedělních i všednodenních liturgických textů. 
Pro ty, kteří se rozhodnou s novým nasazením číst Písmo svaté nabízejí řadu informací a 
materiálů k hlubšímu studiu a modlitbě nové internetové stránky www.vezmiacti.cz . 
 

 

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:  
13. října – Fatimská pouť v Žarošicích (18.00 mše svatá a světelný průvod – P. Marcel Javora) 

17. října – „ MISIJNÍ KOLÁČ „ 
24. října – misijní neděle (sbírka na misie) 

 

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