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Neděle 15. července - 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
7.30 – mše svatá () 
9.00 – NIKOLČICE 

10.30 – mše svatá () 
14.00 - adorace a svátostné požehnání 

 

Pondělí 16. července – Pondělí 15. týdne v mezidobí 
mše svatá není 

 

Úterý 17. července – Úterý 15. týdne v mezidobí 
7.00 – mše svatá () 

 

Středa 18. července – Středa 15. týdne v mezidobí 
7.00 – mše svatá () 

přes prázdniny modlitební společenství nad Biblí není 
 

Čtvrtek 19. července – Čtvrtek 15. týdne v mezidobí 
7.00 – mše svatá () 

18.00 – rozjímavý růženec za nová povolání ke kněžství a řeholnímu životu 
 

Pátek 20. července – Pátek 14. týdne v mezidobí 
19.00 – mše svatá () 

 

Sobota 21. července – Sobotní památka Panny Marie 
7.00 – mše svatá () 

 

úklid kostela: V 
 

Neděle 22. července - 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
7.30 – mše svatá () 
9.00 – NIKOLČICE 

10.30 – mše svatá () 
14.00 - adorace a svátostné požehnání 

 
 

Další oznámení: 
 

telefonní číslo farnosti je +420 731 619 807 
 

MODLÍME SE ZA NAŠI FARNOST:  
Každý den ve 21.00 – modlitba jedenkrát Zdrávas Maria!!! Připoj se i ty! 

 

Začínají prázdniny a dovolené – nezapomínejte nám posílat pohledy z míst, které navštívíte. 
 

Přes prázdniny nejsou středeční odpolední dětské mše a není ani modlitební společenství. 
 

 
 

Letošní Katolická charismatická konference se bude konat ve dnech 11. až 15. července 2012 
v Brně na výstavišti BVV. Podrobný program na http://konference.cho.cz/ 

 
 

POUTNICKÝ PRŮKAZ 
Z iniciativy Radka Líkaře a Jiřího Braunera se nyní i v brněnské diecézi dostává zájemcům po 

vzoru významných poutních míst v Evropě možnost získat tzv. poutnický průkaz, do kterého si 
mohou na památku zaznamenávat průběh svého putování i sbírat otisky razítek z míst, kterými 

prošli. Poutnický průkaz je k dostání v brněnské prodejně DONUM (Petrov 9) 
 

TEOLOGICKÝ KURZ 

Biskupství brněnské otevře v příštím školním roce pro nejširší katolickou veřejnost Teologický 
kurz. Bude probíhat od října 2012 do června 2013 dle stanoveného rozvrhu (17 sobotních 

setkání, asi 1× za 14 dní, vždy cca od 8 do 14:15 h). Teologický kurz je vhodný pro zájemce, 
kteří si chtějí upevnit nebo rozšířit své náboženské vzdělání. Dále je tento kurz nutný jako první 



stupeň vzdělání pro budoucí katechety na farách, pokud nestudují přímo teologickou fakultu 
(druhým stupněm je kurz Katecheta, který na Teologický kurz navazuje v dalším roce). Je nutný 
také pro zájemce o kurz Služba ve farnosti (ti, kdo mimořádně podávají svaté přijímání, pracují 
jako lektoři, vedou různé společné modlitby atd. a chtějí důkladnější vzdělání). Je určen rovněž 

pro pastorační asistenty, kteří dosud nemají teologickou fakultu, Katechetický kurz ani 
Teologický kurz v minulosti. 

Přihlášky do Teologického kurzu se podávají na Diecézním katechetickém centru nejpozději do 
10. 9. 2012. Podmínky přijetí: včasné odevzdání přihlášky potvrzené duchovním správcem, 

křest, biřmování, maturita (v individuálních případech lze prominout). 
NOVÝ WEB P. Vojtěcha Kodeta O.Carm 

K 1. 1. byl spuštěn nový web P. Vojtěcha Kodeta ThD., O.Carm., známého především jako 
exercitátora a přednášejícího na různá témata duchovního života. Adresa webu je 

www.vojtechkodet.cz/. 
 

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. 
 

Webové stránky, které mohou zajímat rodiče i katechety najdete na http://www.kanan.cz .  
 

 

 
 

biblický program brněnské diecéze 2010 – 2013 více na http://www.vezmiacti.cz/.    
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