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Neděle 7. srpna - 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
7.30 – mše svatá (za farníky) 

9.00 – NIKOLČICE 
10.30 – mše svatá (rodiče Fraňkovi, syna a živou rodinu) 

od 13.00 do 13.55 hodin se v zákristii zapisují intence (září – prosinec) 
14.00 – adorace a svátostné požehnání  

19.00 – klubovna KLASu - setkání zájemců ochotných zapojit se do přípravy Dětského dne 
  

Pondělí 8. srpna – Památka sv. Dominika, kněze 
mše svatá není 

 

Úterý 9. srpna – Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže,  
panny a mučednice, patronky Evropy 

7.00 – mše svatá (za živé a zemřelé členy živého růžence) 
 

Středa 10. srpna – Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka 
7.00 – mše svatá (Anna Sáčková, manžel, děti, 2 rodiče a živou rodinu) 

během prázdnin modlitební společenství nad Biblí není 
 

Čtvrtek 11. srpna – Památka sv. Kláry, panny 
 7.00 – mše svatá (na úmysl dárce)  

18.00 - mše svatá v Nikolčicích 
18.00 – rozjímavý růženec za nová povolání ke kněžství 

 

Pátek 12. srpna – Pátek 19. týdne v mezidobí 
Sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice 

19.00 – mše svatá (Vladimír a Tomáš Tihlaříkovi) 
 

Sobota 13. srpna – Sobotní památka Panny Marie 
Sv. Ponciána, papeže a Hippolyta, kněze, mučedníků 

7.00 – mše svatá (Jaroslav Urbánek, 2 rodiče) 
17.30 – odjezd autobusu na fatimskou pouť do Žarošic 

(19.00 – mše svatá a světelný průvod – celebrantem bude opat P. Michael Josef Pojezdný) 
 

úklid kostela: Zoubková Ludmila – ul. Osvobození 
 

Neděle 14. srpna - 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
žehnání květin a bylin 

7.30 – mše svatá (za farníky) 
9.00 – NIKOLČICE 

10.30 – mše svatá (Marinella Fialová a Robert Křístek) 
14.00 – adorace a svátostné požehnání  

 
 
 

Další oznámení: 
 

Nové telefonní číslo farnosti je +420 731 619 807  
 

O prázdninách nejsou středeční dětské mše s posezením na farní zahradě. 
 

V zákristii je možno zakoupit si objednané DVD z farní pouti do Křtin a z Noci kostelů.  
Cena je 150 Kč za kus. 

 

V zákristii jsou k zakoupení stolní kalendáře na rok 2012. Cena je 59 Kč. 
 



 

Prosíme farníky, kteří mohou přispět květinami na výzdobu kostela k nedělnímu 
žehnání květin a bylin – darů přírody, ať je přinesou  

v sobotu 13. srpna během dopoledne – do 10.00 hodin do kostela.  
Všem dárcům předem děkujeme za ochotu a spolupráci. Pán Bůh zaplať. 

 

Charita ČR vyhlásila SBÍRKOVÉ KONTO NA POMOC SOMÁLSKU A ETIOPII.  
Podpořit tuto humanitární pomoc je možné na sbírkové konto 55660022/0800,  

Var. symboly: pro Somálsko 103, pro Etiopii 146,  
nebo dárcovskou SMS ve tvaru: DMS CHARITACR na číslo 87777. 

 

POZVÁNKA NA VÝSTAVU 
Padesátému výročí pádu kostela sv. Václava v Hustopečích je věnována výstava nazvaná  

ANNO DOMINI 1961.  
Ta v těchto dnech probíhá v Městském muzeu a galerii v Hustopečích (dům U Synků na náměstí) 

a potrvá až do 28. 9. 2011. 
 

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. 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. Tuto službu, jako jednu z mnoha dalších nabídek 
nabízejí členové komunity Emmanuel (více informací na www.emmanuel.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.  
  

Charismatické společenství v roce 2011 bude vždy poslední sobotu v měsíci:   
 !!! mimořádně 20. srpna; 24. září; 29. října; 26. listopadu 

 

Nejbližší akce: 
20. srpna – Orelská pouť na Hostýn 

27. srpna – Diecézní pouť rodin (Žďár nad Sázavou) 
27. srpen – farní akce – Dětský den 
28. srpen – žehnání školních aktovek 

2. – 3. září – víkendová rekolekce mládeže na faře v Lažánkách 
10. září – farní pouť do Žarošic „Zlatá sobota“ 
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