
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 

DRUHÁ ČÁST LITURGICKÉHO MEZIDOBÍ 
 
 
 

Neděle 23. října - 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
MISIJNÍ NEDĚLE 

7.30 – mše svatá (na poděkování za přijatá dobrodiní) 
sbírka na misie 

9.00 – NIKOLČICE 
10.30 – mše svatá (Pavel Sáček, otec, živá rodina) 

sbírka na misie 
adorace a svátostné požehnání není 

odpoledne příjezd farníků z Říma 
 

Pondělí 24. října – Pondělí 30. týdne v mezidobí 
sv. Antonín Maria Klaret 

mše svatá není 
 

Úterý 25. října – Úterý 30. týdne v mezidobí 
7.00 – mše svatá (Antonie Vozdecká, 2 rodiče) 

 

Středa 26. října – Středa 30. týdne v mezidobí 
17.00 – mše svatá pro děti (na úmysl dárce) 

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

Čtvrtek 27. října – Čtvrtek 30. týdne v mezidobí 
 7.00 – mše svatá není 

14.30 – pohřeb p. Tihlařík Jan 
17.00 - mše svatá v Nikolčicích 

18.00 – rozjímavý růženec za nová povolání ke kněžství 
 

Pátek 28. října – Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 
Státní svátek – den volna 

7.30 – mše svatá (Antonie Viktorinová, manžel, 2 rodiče) 
večerní mše svatá není 

 

Sobota 29. října – Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice 
Den vzájemných modliteb farnosti za bohoslovce a bohoslovců za naši farnost 

7.00 – mše svatá (Pavlína Vozdecká, manžel, 2 rodiče, 3 zetě, Josef Nevídal) 

9.00 – 12.00 Zpovídání před Dušičkami 
19.00 – charismatické společenství v kostele 

 

úklid kostela:  Zoubková Marie – ul. Divácká 
 

    konec letního času  konec letního času  konec letního času  konec letního času  ----        3.00 3.00 3.00 3.00 �    �    2.00 2.00 2.00 2.00 �    

 

Neděle 30. října - 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
7.30 – mše svatá (Jaroslav Kaňa, živá a zemřelá rodina) 

výměna růžencových lístků 
9.00 – NIKOLČICE 

10.30 – svatohubertská troubená mše svatá (farní – zvláště za naše myslivce) 
výměna růžencových lístků 

14.00 - adorace a svátostné požehnání 
 

Další oznámení: 
 

Mše svaté v neděli 23. října bude mít otec Petr Balát, kaplan z katedrály v Brně. Otec Petr je 
novokněz, tak vám na závěr bohoslužeb udělí i hromadné novokněžské požehnání. 

 



 

Při akci „ MISIJNÍ KOLÁČ „ se minulou neděli u nás vybrala částka 10 534 Kč.  
V Nikolčicích tato akce vynesla částku 3 460 Kč. 

Pán Bůh zaplať všem, kdo napekli různé sladké dobroty, mládeži, která je nabízela a také za 
vaše příspěvky i zájem o tuto akci. Výtěžek prodeje bude přinesen v obětním průvodu při 

bohoslužbě na Misijní neděli 23. října při bohoslužbě v 10.30 hodin. 
 

Konec letního času 
V noci ze soboty 29. 10. na neděli 30. 10. 2011 končí letní čas.  

V neděli o třetí hodině ranní letního času se posunou hodiny na druhou hodinu SEČ.  
Bude o hodinu delší noc. 

 

Biskupství brněnské oznamuje věřícím, že Biskupství brněnské a farnosti brněnské 
diecéze nebudou vyřizovat anonymní dopisy a e-maily, ve kterých není uvedena 

poštovní adresa autora.  
Anonymní dopisy budou okamžitě skartovány.  

K základní slušnosti a kultuře člověka patří, aby dopis, který napíše, také podepsal a 
uvedl kontakt, aby bylo možné s ním v případě potřeby komunikovat. Také nebudou 

vyřizovány anonymní telefonáty, pokud se telefonující odmítne představit. 
 

Nové telefonní číslo farnosti je +420 731 619 807  
 

Pravidelná setkání modlitebního společenství (modlitba nad Písmem svatým)  
budou bývat ve středu v 18.00 po mši v klubovně KLASu na staré škole. Zveme i nové zájemce. 
 

Světlo v okně jako nový symbol pro Halloween 
Daniel Stayne, zakladatel mezinárodní komunity Cor et lumen Christi (Srdce a světlo Kristovo), 
požádal křesťany, aby večer 31. října umístili do svých oken světlo na znamení své víry. Učinil 

tak ve snaze navrátit svátku "Halloween" jeho charakter radostného křesťanského svátku.  
Jak Stayne řekl, "Noc světla" je vigilií svátku Všech svatých, při němž katolíci oslavují "Boží 
slávu v jeho svatých, vítězství světla nad temnotou v životech svatých". Ježíš je "Světlem 

světa", z něhož svatí žili a stali se tak majáky pro svoji generaci, vysvětlil. Stayne sdělil, že v 
mnoha zemích jsou organizována modlitební setkání a účastníci jsou povzbuzováni k tomu, aby 

do svých oken umístili světla za účelem "viditelného svědectví sousedům a přátelům". Toto 
gesto ukáže kolemjdoucím, že domácnost je křesťanská a že jejich světlem je Kristus. 

Oficiální stránky události se nacházejí na adrese res.claritatis.cz 

 

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, kviz a omalovánku.  
  

Charismatické společenství v roce 2011 bude vždy poslední sobotu v měsíci:   
  26. listopadu 

 

Nejbližší akce: 
30. října – troubená svatohubertská mše za myslivce 

1. listopadu – mše svatá, při které bude žehnání svící určené na hroby zemřelých 
2. listopadu – po večerní mši svaté světelný průvod na hřbitov 
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DRUHÁ ČÁST LITURGICKÉHO MEZIDOBÍ 


