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Neděle 28. srpna - 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Sv. Augustina 

7.30 – mše svatá (na úmysl dárce) 
9.00 – NIKOLČICE 

10.30 – mše svatá s žehnáním školních aktovek (za farníky) 
14.00 – adorace a svátostné požehnání 

  

Pondělí 29. srpna – Památka Umučení sv. Jana Křtitele 
mše svatá není 

 

Úterý 30. srpna – Úterý 22. týdne v mezidobí 
7.00 – mše svatá není 

15.00 – pohřeb p. Konečná Marie 
 

Středa 31. srpna – Středa 22. týdne v mezidobí 
7.00 – mše svatá (za bohoslovce a nová kněžská povolání) 

během prázdnin modlitební společenství nad Biblí není 
 

Čtvrtek 1. září – Čtvrtek 22. týdne v mezidobí 
 7.00 – mše svatá (Josef Zoubek, manželka Anežka a celá živá rodina)  

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

 

Pátek 2. září – Pátek 22. týdne v mezidobí 
První pátek v měsíci 

od 9.00 návštěva nemocných 
7.00 – mše svatá (Ladislav Nevídal, rodiče a sourozenci) 

O. Jiří odjíždí s mládeží na víkendovou rekolekci 
večerní mše svatá není 

 

Sobota 3. září – Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 
7.00 – mše svatá není 

 

úklid kostela: Nevídalová Růžena – ul. Kuchyňka 
 

Neděle 4. září - 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
7.30 – mše svatá () 

výměna růžencových lístků 
9.00 – NIKOLČICE mše svatá s žehnáním školních aktovek  

10.30 – mše svatá () 
výměna růžencových lístků 

14.00 – adorace a svátostné požehnání  
  

Další oznámení: 
 

Nové telefonní číslo farnosti je +420 731 619 807  
 

Dnes v neděli 28. srpna při mši svaté v 10.30 bude tradiční a oblíbené žehnání školních aktovek. 
Prosíme rodiče, aby dětem pomohli připravit se na toto zahájení nového školního roku a spolu 

s nimi si přišli vyprosit Boží požehnání a tolik potřebné dary Ducha svatého. 
 

Z důvodu nepříznivého počasí během sobotního Dětského dne zveme děti na farní zahradu 
v sobotu 4. září na malý táborák s opékáním ukončený po setmění slíbeným ohňostrojem. 

Zahájení v 18.00 hodin – akce se uskuteční pouze za pěkného počasí. 
 
 
 
 



 

Na stolku pod kůrem jsou rovněž k rozebrání přihlášky do náboženství.  
Vyplněné přihlášky vhazujte do schránky na faře co nejdřív. Zároveň prosíme katechety i ostatní 
laiky, kteří chtějí pomoci seznamovat děti s krásami křesťanství v hodinách náboženství ať se co 

nejdřív přihlásí u O. Jiřího – nejlépe osobně nebo přes farní mobil. 
 

 

POZOR !!! z důvodu rekonstrukce zvonů se nebude asi do 10. září zvonit. 
V této situaci doporučujeme sledovat pozorně rozpisy bohoslužeb,  

ať už v kostele, před kostelem nebo na internetu, abyste přicházeli na bohoslužby včas. 
 

Pro značnou poruchovost stávajících pohonů zvonů bylo rozhodnuto přistoupit k opravě a 
montáži nových elektronických pohonů od firmy ZVONOTEC z Karviné. V rámci opravy byly 

odvezeny srdce zvonů, na kterých bude vyhotoveno nové zavěšení. Zároveň bude opravena, 
vyztužena a opatřena novým protikorozním nátěrem zvonová stolice. 

Součástí opravy bude také montáž nového pohonu hodin.  
Finanční odhady těchto prací se odhadují zhruba v rozmezí 150.000 až 200.000 Kč.  

Z těchto důvodů bude příští měsíční sbírka určena na úhradu této rekonstrukce zvonů. 
Děkujeme za vaši štědrost a pochopení. 

 

 

Poděkování za minulou měsíční sbírku, která vynesla částku 21.750 Kč. UPZ. 
 

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

V zákristii jsou poslední 4 DVD z Noci kostelů. Cena je 150 Kč za kus 
  

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:   
 20. srpna; 24. září; 29. října; 26. listopadu 

 

Nejbližší akce: 
2. – 3. září – víkendová rekolekce mládeže na faře v Lažánkách 

10. září – farní pouť do Žarošic „Zlatá sobota“ 
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