
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ 

 

Neděle 17. října – 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 – mše svatá (za živé i zemřelé z ročníku 1954) 
pravidelná měsíční sbírka 

akce „ MISIJNÍ KOLÁČ „ – prodej sladkostí za dobrovolný příspěvek na misie před kostelem 
9.00 – NIKOLČICE 

akce „ MISIJNÍ KOLÁČ „ – prodej sladkostí za dobrovolný příspěvek na misie před kostelem 
10.30 – mše svatá (Václav Vozdecký, 2 rodiče) 

pravidelná měsíční sbírka 
akce „ MISIJNÍ KOLÁČ „ – prodej sladkostí za dobrovolný příspěvek na misie před kostelem 

 14.00 – adorace a svátostné požehnání 
 

Pondělí 18. října – Svátek sv. Lukáše, evangelisty 
 mše svatá není 

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

Úterý 19. října – Úterý 29. týdne v mezidobí 
sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků 

sv. Pavla od Kříže, kněze 
7.00 – mše svatá (Anna Šindelářová, rodiče, bratr) 

 

Středa 20. října – Středa 29. týdne v mezidobí 
17.00 – mše svatá pro děti (Václav Vozdecký, rodiče) 

 

Čtvrtek 21. říjen – Čtvrtek 29. týdne v mezidobí 
7.00 – mše svatá (Cyril Tihlařík, manželka, celá zemřelá rodina) 

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

 

Pátek 22. října – Pátek 29. týdne v mezidobí 
19.00 – mše svatá (Marie a František Zelinkovi) 

 

Sobota 23. října – Sobotní památka Panny Marie 
sv. Jana Kapistránského, kněze 

7.00 – mše svatá (Josef a František Koneční, rodiče a sourozence) 
18.30 – světelný růženec doprovázená scholou s modlitbou chval 

 

úklid kostela: Krupičková Marie – ul. U cihelny 
 

Neděle 24. října – 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

MISIJNÍ NEDĚLE 
7.30 – mše svatá (Pavel Sáček, otec, živá rodina) 

sbírka na misie 
9.00 – NIKOLČICE 

sbírka na misie  
10.30 – mše svatá (za farníky) 

sbírka na misie 
 14.00 – adorace a svátostné požehnání 



 

Další oznámení: 
 

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 !!!  
Středeční dětská mše NENAHRAZUJE účast na nedělní bohoslužbě !!! 

 

V předvečer letošní Misijní neděle, tj. v sobotu 23. října ve 21:00 můžeme všichni společně 
vytvořit Misijní Most Modliteb. Zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a 

pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření 
radosti evangelia na celém světě. 

 

Konec letního času 
V noci ze soboty 30. 10. na neděli 31. 10. 2010 končí letní čas. V neděli o třetí hodině ranní 

letního času se posunou hodiny na druhou hodinu středoevropského času. 
 

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 10 386 
nespokojených rodičů a nejen jich. Doporučujeme vaší pozornosti. 

 

Víkend s Biblí 
22. – 24. 10. 2010 - DCŽM MAMRE Osová Bítýška 

Vyzkoušíme si prakticky několik (i netradičních) metod práce s Biblí. 
Určeno pro mladé nad 18 let, zvláště pro ty, kteří vedou společenství a chtěli by prožít 

společnou modlitbu nad Písmem svatým.  
 

Diecézní setkání katechetů 2010 
V sobotu 13. listopadu 2010 se v aule Biskupského gymnázia v Brně na Barvičově ulici 85 

uskuteční diecézní setkání katechetů brněnské diecéze. Je určeno všem, kdo se věnují 
katechetické službě v jejích různých podobách. Otec biskup Vojtěch Cikrle a Diecézní 

katechetické centrum srdečně zvou na toto setkání kromě katechetů – laiků také kněze, jáhny, 
řeholníky a řeholnice. Téma: PÍSMO SVATÉ A KATECHEZE 

Pro usnadnění organizace (i kvůli počtu obědů) prosíme účastníky, aby se přihlásili na Diecézní 
katechetické centrum Biskupství brněnského nejpozději do 8. listopadu 2010 

(telefon 543 235 032, kl. 247), e-mail <info.kc@biskupstvi.cz>). 
Podrobný program na http://www.biskupstvi.cz/kc/formace.html. 

 

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:  
29. října – den vzájemných modliteb farnosti za bohoslovce a bohoslovců za naši farnost 

31. října – žehnání svící, které budeme rozžíhat na hrobech zemřelých 
3. listopadu – světelný průvod na hřbitov 

14. listopadu – Svatomartinské jablečné slavnosti 
Výhledově se počítá s těmito farními akcemi: 

6. listopadu - odpoledne Koncert skupina Kamufláž 
20. listopadu - děkanátní setkání mládeže v Hustopečích 
20. listopadu – církevní silvestr s posezením u cimbálu  

4. prosince - odpoledne - sobota setkání manželských párů s komunitou Emannuel  
adorace, přednáška a setkání u čaje 

 

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