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Neděle 16. záříNeděle 16. záříNeděle 16. záříNeděle 16. září    ----    24242424. NEDĚLE V MEZIDOBÍ. NEDĚLE V MEZIDOBÍ. NEDĚLE V MEZIDOBÍ. NEDĚLE V MEZIDOBÍ    
sv. Ludmily, mučednice    

7.307.307.307.30    – mše svatámše svatámše svatámše svatá (Václav Němeček, 2 rodiče) 
pravidelná měsíční sbírkapravidelná měsíční sbírkapravidelná měsíční sbírkapravidelná měsíční sbírka    

9.009.009.009.00 – NIKOLČICENIKOLČICENIKOLČICENIKOLČICE 
10.30 10.30 10.30 10.30 ––––    mše svatámše svatámše svatámše svatá (František Jelínek, 2 rodiče) 

adorace a svátostné požehnání - nenínenínenínení    
 

Pondělí 17. září – Pondělí 24. týdne v mezidobí 
sv. Kornélia, papeže a Cypriána, biskupa, mučedníků 

mše svatá nenínenínenínení    
 

Úterý 18. září – Úterý 24. týdne v mezidobí 
7.00 7.00 7.00 7.00 ––––    mše svatámše svatámše svatámše svatá    (Josef Urbánek, zemřelé ročníku 1941) 

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

Středa 19. září – Středa 24. týdne v mezidobí  
sv. Januária, biskupa a mučedníka 

od 16.00 zkouška dětské scholy v KLASUod 16.00 zkouška dětské scholy v KLASUod 16.00 zkouška dětské scholy v KLASUod 16.00 zkouška dětské scholy v KLASU    
11117777.0.0.0.00000    ––––    mše svatámše svatámše svatámše svatá    (na určený úmysl)    

 

Čtvrtek 20. září – Památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů, mučedníků 
7.00 7.00 7.00 7.00 ––––    mše svatámše svatámše svatámše svatá    (Marie Nováková, manžel, syn, 2 rodiče)    

18.00 18.00 18.00 18.00 ----    mše svatá vmše svatá vmše svatá vmše svatá v    NikolčicíchNikolčicíchNikolčicíchNikolčicích    
18181818.00.00.00.00    ––––    rozjímavý růženec za nová povolání ke kněžstvírozjímavý růženec za nová povolání ke kněžstvírozjímavý růženec za nová povolání ke kněžstvírozjímavý růženec za nová povolání ke kněžství    a řeholnímu životua řeholnímu životua řeholnímu životua řeholnímu životu    

 

Pátek 21. září – Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 
19.019.019.019.00 0 0 0 ––––    mše svatámše svatámše svatámše svatá    (František Kokeš, 2 rodiče, živá rodina) 

 

Sobota 22. září – Sobotní památka Panny Marie 
7.00 7.00 7.00 7.00 ––––    mmmmše svatá še svatá še svatá še svatá (P. František Kryštof Hoffmann) 

 

úklid kostela: Vozdecká Marie (za starou školou) 
 

Neděle 23Neděle 23Neděle 23Neděle 23. září. září. září. září    ----    24242424. NEDĚLE V MEZIDOBÍ. NEDĚLE V MEZIDOBÍ. NEDĚLE V MEZIDOBÍ. NEDĚLE V MEZIDOBÍ    
slavnost posvěcení našeho kostela – šitbořické hody    

7.307.307.307.30    – mše svatámše svatámše svatámše svatá (živé a zemřelé ročníku 1952) 
9.009.009.009.00 – NIKOLČICENIKOLČICENIKOLČICENIKOLČICE 

10.310.310.310.30 0 0 0 – mše svatá s díkůvzdáním za úrodu (za farníky) 
adorace a svátostné požehnání – nenínenínenínení    

15.00 15.00 15.00 15.00 – 18181818.00.00.00.00    výstava o kostele vvýstava o kostele vvýstava o kostele vvýstava o kostele v    KLASUKLASUKLASUKLASU    (podrobnější informace níže) 
 

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! 

 
 

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 !!! 

 

Pravidelná setkání modlitebního společenství (modlitba nad Písmem svatým)  
budou bývat v úterý v 18.00 v klubovně KLASU na staré škole.  

 

STOLNÍ KALENDÁŘE 
V sakristii jsou k zakoupení stolní kalendáře na rok 2013 za 57 Kč. 

 
 



VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
Pravidelná výuka náboženství začne od 1. října, pouze 1. a 2. třída zahajuje výuku v tomto 

týdnu s p. Ivetou Lejskovou. 
 

HODOVÁ VÝSTAVA 
Na hodovou neděli tj. 23. září 2012 zveme všechny zájemce o historii na výjimečnou výstavu 

dochovaných stavebních plánů našeho kostela před změnou projektu, která je součástí 
nastávajících oslav 100 let od postavení kostela sv. Mikuláše.  

Během výstavby kostela v roce 1910 byl kvůli nedostatku peněz přepracován původní projekt 
z ceny cca 121 000 tehdejších rakouských korun na cca 109 000 rakouských korun.  

Na vystavených dokumentech můžete porovnat zamýšlenou stavbu s dnešní realitou.  
Pro výjimečnou hodnotu vystavených dokumentů bude výstava přístupna pouze v neděli  

od 15.00 do 18.00 hodin.  
Využijte výjimečnou příležitost.  

 

FARNÍ POUTNÍ ZÁJEZD 
Zveme vás na poutně  - poznávací zájezd do POLSKA 

 KRAKOW – CZESTOCHOWA - OSWIECIM 
Termín: 4. – 6. října 2012 Cena: 2000,- Kč 

Podrobnější informace na vývěskách. Přihlášky s platbou u O. Jiřího. 
 

K hodové výzdobě kostela můžete v sobotu 22. září od 7.00 do 12.00 hodin 
přinést ovoce a zeleninu z vašich polí a zahrad (nejlépe ve vašich košících nebo 

ošatkách, které budou použity k výzdobě) do kostela pod kůrem s tím, že po 
slavnosti budou tyto vaše dary odvezeny a darovány postiženým v Diakonii 

Betlém v Kloboukách u Brna.  
Za vaše dary a štědrost vám předem děkujeme. 

 

JIŘÍ GRYGAR V BRNĚ 
V rámci programu SaVIO (salesiánské vzdělávací informační okruhy) se ve sportovním sále 
Salesiánského střediska mládeže v Brně-Líšni uskuteční v úterý 18. září 2012 v 19.00 hodin 

přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc. nazvaná Věda a víra. 
 

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. 
 

Nejbližší akce: 
28. září – pouť farnosti Nikolčice ke hrobu P. Karla Macha    

29. září – drakiáda 
13. října – fatimská pouť Žarošice  

 

 

 
 

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