
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
DOBA VELIKONOČNÍ  

 

Farnost čte žalmy – příprava na květnovou Noc žalmů – pastorační projekt k oslavě 100 let kostela 

 

Neděle 14. dubna – 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
(dnes čteme žalm 104) 

7.30 – mše svatá (Ludmila Valová, rodiče a sourozenci) 
9.00 – NIKOLČICE  

10.30 – mše svatá (za farníky) 
od 13.00 do 13.55 hodin se v zákristii zapisují intence (květen – srpen) 

14.00 – adorace a svátostné požehnání 
 

Pondělí 15. dubna – Pondělí po 3. neděli velikonoční 
 (dnes čteme žalm 105) 

mše svatá není 
 

Úterý 16. dubna – Úterý po 3. neděli velikonoční 
 (dnes čteme žalm 106) 

7.00 – mše svatá (rodina Konečná a Šindelářová) 
18.00 - modlitební společenství nad Biblí (klubovna KLASu na staré škole) 

 

Středa 17. dubna – Středa po 3. neděli velikonoční 
 (dnes čteme žalm 107) 

17.00 – mše svatá (rodina Kurdiovská a Metelková) 
 

Čtvrtek 18. dubna – Čtvrtek po 3. neděli velikonoční 
 (dnes čteme žalm 108) 

7.00 – mše svatá (Marie Kokešová, manžel, syn a Cecílie Kokešová) 
18.00 - mše svatá v Nikolčicích 

18.00 – modlitba růžence za farnost nebude 
 

Pátek 19. dubna – Pátek po 3. neděli velikonoční 
 (dnes čteme žalm 109) 

19.00 – mše svatá (Františka Urbánková, manžel, 2 rodiče a sourozence) 
 

Sobota 20. dubna – Sobota po 3. neděli velikonoční  
 (dnes čteme žalm 110) 

7.00 – mše svatá (Jenovéfa Konečná, manžel, 2 rodiče a živá rodina) 
 

úklid kostela:  Urbánková Růžena – ul. Pod svatojánkem 
 

Neděle 21. dubna – 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
(dnes čteme žalm 111) 

7.30 – mše svatá (za farníky) 
pravidelná měsíční sbírka 

9.00 – NIKOLČICE  
10.30 – mše svatá (Prokop Lengál, 2 rodiče a sourozence) 

pravidelná měsíční sbírka 
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! 

 

Od neděle Zmrtvýchvstání Páně až do neděle Seslání Ducha Svatého  
se místo „Anděl Páně…“ modlí velikonoční antifona „Vesel se, nebes Královno…“ 

 

 



 
 Od 15. do 21. dubna proběhne Týden modliteb za duchovní povolání. 

 

ZMĚNA ČASU V NIKOLČICÍCH 
Od tohoto týdne se posouvá začátek čtvrteční mše svaté v Nikolčicích na 18.00 hodin. 

 

PŘEDNÁŠKA 
V pondělí 15. dubna 2013 v 18.30 hodin bude v kostele sv. Vavřince v Hodoníně na Masarykově 

náměstí přednáška PhLic. Kateřiny Lachmanové ThD. na téma:  
„ Typické problémy s odpuštěním „, kterou pořádá Česká křesťanská akademie.  

Hostem večerní mši svaté v 17.45 by měl být i P.Vojtěch Kodet. Upřímně všechny zveme. 
 

POUŤ DO KLENTNICE 
Farnost Mikulov zve v sobotu 20. dubna 2013 do Klentnice pod Pálavou na tradiční pouť ke 
svatému Jiří. Průvod od kostela v 10.00 hodin, poutní mše svatá bude v 10.30 pod Sirotčím 

hradem. Srdečně zveme.  
 

BENEFIČNÍ KONCERT 
Farnost Telnice srdečně zve na Velikonoční benefiční koncert schol do kostela sv. Jana Křtitele 

v Telnici v neděli 21. dubna 2013 v 17.00 hodin. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude 
věnován na výstavbu kaple v Nesvačilce. 

 

ODVAHA K ŽIVOTU – PRŮVOD PRO LIFE 
Se uskuteční v Brně 24. dubna 2013 - sraz v 17.00 hodin na rohu ulic Bašty a Masarykovy. 

Nejdůležitější je vaše prostá přítomnost. Každý den přijde v naší zemi vinou umělého potratu o 
život 65 dětí. Zvou Mladí křesťanští demokraté. 

 

FARNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 
Ke 100. výročí posvěcení našeho kostela je vyhlášená výtvarná soutěž pro všechny věkové 

kategorie. Budeme malovat kostel – exteriér – interiér – panorama - detail různými výtvarnými 
technikami. Podmínkou je kresba pouze na výkres A3 nebo A4. Podrobnosti jsou na vývěskách.  

 

FARNOST ČTE ŽALMY 
Jedná se o pastorační projekt k oslavě 100 let kostela. Každodenní četba jednoho žalmu 

vyvrcholí 31. května Nocí žalmů.  
 

CHARISMATICKÁ KONFERENCE 2013 - BRNO 
Program konference: http://konference.cho.cz/program-konference 

Přihlašování přes internet bude spuštěno začátkem dubna 2013 a ukončeno 23.6.2013. 
 

HISTORICKÝ PRASKLÝ ZVON 
Začátkem prosince byl snesen z věže do chrámové lodě náš nejstarší zvon-umíráček z roku 

1763 zasvěcený patronům umírajících – sv. Františku Xaverskému (3. prosince) a sv. Barboře 
(4. prosince). Tento zvon je bohužel nefunkční – je prasklý. Bylo by chvályhodné ke stému 

výročí kostela a ke kulatému výročí zvonu (250 let) se pokusit tento zvon oživit. Nabízí se dvě 
varianty co se zvonem: za prvé – kontaktovat odbornou zvonařskou dílnu a nechat posoudit 
rozsah poškození, za druhé – bude li to možné, nechat zvon opravit a zprovoznit – v případě 
nevratného poškození nechat zvon zakonzervovat. Kdo by měl zájem se v této věci nějakým 

způsobem angažovat bude vítán. Kontaktní osoba: Petr Krupička 
 

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

Nejbližší akce:  
26. dubna narozeniny O. Jiřího 

3. května odpoledne stavění máje s posezením u táboráku na farní zahradě 
4. května – mariánská pouť v Mikulově 

5. května – v 10.30 bohoslužba za hasiče 
5. května – odpoledne žehnání pramene Štengar, polí, vinic a zahrad 

12. května – den matek 

 

FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
DOBA VELIKONOČNÍ 

 


