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Neděle 28. říjnaNeděle 28. říjnaNeděle 28. říjnaNeděle 28. října    ––––    30303030. NEDĚLE V. NEDĚLE V. NEDĚLE V. NEDĚLE V    MEZIDOBÍMEZIDOBÍMEZIDOBÍMEZIDOBÍ    
Při každé mši bude žehnání svící, které si přinesete, symbolizují Krista jako světlo a které budete Při každé mši bude žehnání svící, které si přinesete, symbolizují Krista jako světlo a které budete Při každé mši bude žehnání svící, které si přinesete, symbolizují Krista jako světlo a které budete Při každé mši bude žehnání svící, které si přinesete, symbolizují Krista jako světlo a které budete 

rozžíhat na hrobech zemřelýchrozžíhat na hrobech zemřelýchrozžíhat na hrobech zemřelýchrozžíhat na hrobech zemřelých    
7.307.307.307.30    – mše svatámše svatámše svatámše svatá (Pavlína Vozdecká, manžel, 2 rodiče) 

9.009.009.009.00 – NIKOLČICENIKOLČICENIKOLČICENIKOLČICE    
10.310.310.310.30 0 0 0 – mše svatámše svatámše svatámše svatá (za živé a zemřelé z ročníku 1942) 

adorace a svátostné požehnání nenínenínenínení    ––––    zpovídání vzpovídání vzpovídání vzpovídání v    Nikolčicích Nikolčicích Nikolčicích Nikolčicích (14.00 – 15.00)    
 

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

mše svatá nenínenínenínení    
18181818.00.00.00.00 - společná modlitba svatého růžencespolečná modlitba svatého růžencespolečná modlitba svatého růžencespolečná modlitba svatého růžence (světelný růženec)    

 

Úterý 30. října – Úterý 30. týdne v mezidobí 
7.00 7.00 7.00 7.00 ––––    mše svatámše svatámše svatámše svatá    (za živé a zemřelé členy „Živého růžence“) 

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 31. října – Středa 30. týdne v mezidobí 
sv. Wolfganga, biskupa    

16.316.316.316.30 0 0 0 ––––    chórová modlitba růžencechórová modlitba růžencechórová modlitba růžencechórová modlitba růžence                    
11117.007.007.007.00    ––––    mše svatámše svatámše svatámše svatá    (Drahomíra Brzobohatá, manžel, syn a dcera)    

 

Čtvrtek 1. listopadu – SSSSlavnost VŠECH SVATÝCHlavnost VŠECH SVATÝCHlavnost VŠECH SVATÝCHlavnost VŠECH SVATÝCH 
7.00 – mše svatá nenínenínenínení    

17.00 17.00 17.00 17.00 ----    mše svatá vmše svatá vmše svatá vmše svatá v    NikolčicíchNikolčicíchNikolčicíchNikolčicích    
NIKOLČICE - po bohoslužbě vyjde světelný průvod na hřbitov ke společné modlitbě.  

Prosíme, abyste dětem připravili lampičky. 
19191919.00 .00 .00 .00 ––––    mše svatámše svatámše svatámše svatá    (na úmysl dárce) 

 

Pátek 2. listopadu 
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉVZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉVZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉVZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ    

První pátek vPrvní pátek vPrvní pátek vPrvní pátek v    měsíciměsíciměsíciměsíci    
od 9.00 návštěva nemocnýchod 9.00 návštěva nemocnýchod 9.00 návštěva nemocnýchod 9.00 návštěva nemocných    

7.00 7.00 7.00 7.00 ––––    mše svatámše svatámše svatámše svatá    (na úmysl dárce)    
17.00 17.00 17.00 17.00 ----    mše svatá vmše svatá vmše svatá vmše svatá v    NikolčicíchNikolčicíchNikolčicíchNikolčicích    

11119999.00 .00 .00 .00 ––––    mše svatámše svatámše svatámše svatá    (na úmysl sv. Otce) 
 

Sobota 3. listopadu – Sobotní památka Panny Marie 
sv. Martina de Porres, řeholníka    

7.00 7.00 7.00 7.00 ––––    mmmmše svatá še svatá še svatá še svatá (Josef Konečný, 2 rodiče) 
 

úklid kostela:  Viktorínová Anna – ul. Osvobození 
 

Neděle 4Neděle 4Neděle 4Neděle 4. . . . listopadulistopadulistopadulistopadu    ––––    31313131. NEDĚLE V. NEDĚLE V. NEDĚLE V. NEDĚLE V    MEZIDOBÍMEZIDOBÍMEZIDOBÍMEZIDOBÍ    
7.307.307.307.30    – mše svatámše svatámše svatámše svatá (rodina Zelinkova, bratr Miroslav, 2 rodiče) 

výměna růžencových lístků 
9.009.009.009.00 – NIKOLČNIKOLČNIKOLČNIKOLČICEICEICEICE    

10.310.310.310.30 0 0 0 – mše svatámše svatámše svatámše svatá (za farníky) 
výměna růžencových lístků 

14.00 14.00 14.00 14.00 – dušičková pobožnost na hřbitovědušičková pobožnost na hřbitovědušičková pobožnost na hřbitovědušičková pobožnost na hřbitově    
 

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! 

 

Při sbírce na misie se minulou neděli vybralo 46 027 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
 

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

 

Odpustky pro duše v o čistci: 
1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den j e možno p ři návšt ěvě kteréhokoli kostela 

získat plnomocné odpustky, p řivlastnitelné pouze duším v o čistci. Krom ě tří obvyklých 
podmínek (sv. zpov ěď, sv. p řijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínk ou pomodlit 

se při návšt ěvě kostela Modlitbu Pán ě a vyznání víry. 
Od 1. listopadu do 8. listopadu je možno získat po spln ění tří obvyklých podmínek  

(sv. zpov ěď, sv. p řijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denn ě plnomocné odpustky, 
přivlastnitelné pouze duším v o čistci, navštíví-li n ěkdo h řbitov a pomodlí se tam t řeba jen v 

duchu za zem řelé. 
V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. 

 

DEKRET APOŠTOLSKÉ PENITENCIÁRIE K ODPUSTKŮM PŘI NÁVŠTĚVA HŘBITOVA  
Dle sdělení sekretariátu ČBK vydala Apoštolská penitenciárie na žádost českých a moravských 

biskupů dekret, kterým dává věřícím dovolení získat na území našich diecézí plnomocné 
odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů každý rok již od 25. října, pokud takto 

nemohou učinit ze závažného důvodu v tradiční době od 1. do 8. 11.  
Dovolení je dáno na dobu 7 let. 

 

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. 

 

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: 
10. listopadu – vědomostní biblické odpoledne pro děti – téma „Marnotratný syn“ 

17. listopadu – tvořivé biblické odpoledne pro děti – téma „Marnotratný syn“ 
 

 

 
 

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