
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ – první část  

 

Neděle 13. února – 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 
 

7.30 – mše svatá (za farníky) 
9.00 – mše svatá NIKOLČICE 

 10.30 – mše svatá (Václav Vozdecký a rodiče) 
14.00 – adorace a svátostné požehnání 

 

Pondělí 14. února – Pondělí 6. týdne v mezidobí 
 

14.00 – pohřeb p. Klimešová Ladislava  
mše svatá není 

 

Úterý 15. února – Úterý 6. týdne v mezidobí 
 

 

7.00 – mše svatá (Jenovéfa Kaňová, manžel, dcera, zeť a 2 rodiče) 
 

Středa 16. února – Středa 6. týdne v mezidobí 
 

14.00 – pohřeb p. Matušková Vincencia 
17.00 – mše svatá není 

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

Čtvrtek 17. ledna – Čtvrtek 6. týdne v mezidobí 
 

7.00 – mše svatá (Veronika Tesařová, manžel, dcera, švagr a 2 rodiče) 
17.00 – rozjímavý růženec za nová povolání ke kněžství 

17.00 – mše svatá v Nikolčicích 
 

Pátek 18. února – Pátek 6. týdne v mezidobí 
 
 

19.00 – mše svatá (Marie Fialová, manžel Jiljí, rodiče a sourozence) 
 

Sobota 19. února – Sobotní památka Panny Marie 
 

7.00 – mše svatá (Markéta Nečasová, manžel, vnučka a rodiče) 
 

úklid kostela: Vozdecká Marie – ul. Osvobození (za školou) 

 

Neděle 20. února – 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 
 

7.30 – mše svatá (Marie a Jaroslav Bartoňkovi, 2 rodiče) 

pravidelná měsíční sbírka 
9.00 – mše svatá NIKOLČICE 

 10.30 – mše svatá (Josef Tihlařík, bratr, synovec a rodiče) 

pravidelná měsíční sbírka 
14.00 – adorace a svátostné požehnání  

 
 

Další oznámení: 
 

Prožíváme první část liturgického mezidobí, které bude trvat do Popeleční středy tj. 9. března 
 

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!!! 

 

Nové telefonní číslo farnosti je +420 731 619 807 
 
 
 
 
 



Od ledna 2011 vysílá Křesťanský magazín v novém čase 
Křesťanský magazín v tomto roce 2011 vysílá v novém čase, s novou znělkou, novými rubrikami 

a dvojnásobnou stopáží, ale se stejnými moderátory i stejným brněnským, pražským či 
ostravským týmem – každou sobotu v 9.10 hodin na ČT2. 

 

Všichni jste srdečně zváni na divadelní představení s názvem 
ZRANĚNÝ PASTÝŘ 

Italskou hru nastudovalo divadelní sdružení z Brna-Židenic.  
Jde o amatérské seskupení 9 vysokoškoláků, které bude zpestřeno účastí členů z Itálie, kteří 
tuto hru sehráli v originálním provedení. Autorem příběhu je francouzský kněz - Daniel Ange. 
Příběh vypráví o člověku, který hledá podstatu svého bytí. Hra se zrodila z touhy nabídnout 

podnět k zamyšlení a připomenout člověku dnešní doby, že Láska je to, pro co stojí za to žít. 
Kdy: neděle 27. 2. 2011 v 18.00 Kde: farní sál pod kostelem sv. Václava v Hustopečích 

 

DĚKANÁTNÍ PLES 
Kdy: sobota 4. března 2011 Kde: farní sál pod kostelem sv. Václava v Hustopečích 

Začátek od 20.00 hodin, vstupné 100 Kč, hraje hudební skupina ŽIVEL. 
Vstupenky na akci pouze v předprodeji na tel. 608 723 134. 

 

MODLITBA SOS 
Někdy se v našem životě, v životě naší rodiny nebo v okolí objeví těžkost, se kterou 

potřebujeme pomoci. Stojíme pod křížem, nebo jej sami neseme. Nedokážeme se modlit. Cítíme 
potřebu prosit Boha o shovívavost, aby se nad námi smiloval. Toužíme po tom, aby s námi 

někdo bděl na modlitbách a vytrvale se přimlouval za mne, nebo naše blízké. 
Modlitba SOS vznikla z této potřeby. Tato telefonní služba se zrodila v r. 1979 ve Francii, kde 

funguje dnem i nocí. U nás je již 11 let. Modlíme se a adorujeme  
každé pondělí od 19 do 21 hodin za prosby sdělené na telefonní číslo 545 243 952.  

Tato služba je zcela diskrétní. Nevyptáváme se, neradíme. Vaše prosby pouze přednášíme Ježíši, 
kterého adorujeme s důvěrou, že je vyslyší Více informací na www.emmanuel.cz . 

 

XXVI. SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE V MADRIDU – srpen 2011.  
Pokud zvažujete účast, informace jsou na http://madrid2011.signaly.cz/, kde také najdete 
elektronickou přihlášku. Tištěné přihlášky jsou na Diecézním centru mládeže na Petrově. 

 

VÝZVA OTCE BISKUPA VOJTĚCHA 
Milé sestry a bratři, jako váš biskup vás prosím, abyste se snažili všemožně podporovat povolání 

ke kněžství a k různým formám zasvěceného života. Prosím zvláště o modlitbu. A vás, mladí 
muži, kteří jste svobodní, máte nebo budete mít maturitní zkoušku, a kteří se cítíte povoláni ke 
kněžství, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví je možné podat na biskupství do 

25. března 2011. Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím.  
Váš biskup Vojtěch 

 

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 39 376 
nespokojených rodičů a nejen jich. Doporučujeme vaší pozornosti. 

 

Nejbližší akce:  
13. - 18. března – ministrantský PRANAF (fara Vrbice) 

 

Farní akce: 
21. května – farní pouť do Křtin; 27. května – Noc kostelů 

5. června – slavnost 1. svatého přijímání; 9. října – biřmování 
 

Charismatické společenství    
26. února; 12. března; 26. března; 9. dubna 
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