
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ  

 

Neděle 14. července - 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Katolická charismatická konference na brněnském Výstavišti – pavilon F (program od 9.00) 

7.30 – mše svatá (za farníky) 
9.00 – NIKOLČICE 

10.30 – mše svatá (na poděkování za 90 let života a Oldřicha Nevídala) 
14.00 – adorace a svátostné požehnání 

 

Pondělí 15. července – Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 
mše svatá není 

 

Úterý 16. července – Úterý 15. týdne v mezidobí 
 Panny Marie Karmelské 

7.00 – mše svatá není 
14.30 – pohřeb p. František Čapka 

přes prázdniny modlitební společenství nad Biblí není 
 

Středa 17. července – Středa 15. týdne v mezidobí 
Bl. Česlava a Hyacinta, kněží 

7.00 – mše svatá (Marie Matýšková, manžel) 
 

Čtvrtek 18. července – Čtvrtek 15. týdne v mezidobí 
7.00 – mše svatá (Štěpán Rozkydal, manželka a syn) 

18.00 – mše svatá v Nikolčicích 
18.00 – modlitba růžence  

 

Pátek 19. července – Pátek 15. týdne v mezidobí 
19.00 – mše svatá  

(Růžena Kokešová, manžel, syn, Jakub Kaňa, manželka, 2 rodiče, živá a zemřelá rodina) 
 

Sobota 20. července – Sobotní památka Panny Marie 
Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka 

7.00 – mše svatá (Tomáš Konečný) 
 

úklid kostela:  ZOUBKOVÁ Ludmila – ul. Osvobození 
 

Neděle 21. července - 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
7.30 – mše svatá (Marie Nevídalová, manžel, živá rodina) 

měsíční sbírka 
9.00 – NIKOLČICE 

10.30 – mše svatá (Marie Novotná, manžel, 2 rodiče) 
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! 

 

PRÁZDNINY A DOVOLENÉ – nezapomínejte nám posílat pohledy z míst, které navštívíte. 
 

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

POZVÁNKA NA DUCHOVNÍ OBNOVU 
"ČERPÁNÍ Z POKLADŮ BOŽÍHO SLOVA", která bude v klášteře sester Těšitelek BSJ v Rajhradě 
ve dnech 19. a 20. července 2013 pod vedením P. Tomáše Prajzendance z Kongregace bratří 

Tešitelů z Getseman.   
 



Program: 

Pátek 19. 7.   16:00 - Přednáška, 17:00 - Eucharistická adorace, 18:00 - Večeře, 19:00 - 
Náboženský film s diskusí 

Sobota 20.7. 7:00 - Modlitba ranních chval, 7:30 – Snídaně, 8:00 – Přednáška, 9:30 - Mše 
svatá, 11:00 - Setkání se sestrami Těšitelkami, 12:00 - Polední modlitba, 12:30 – Oběd, 14:00 

– Přednáška, 15:00 - Eucharistická adorace 

* Duchovní obnova je zároveň formačním setkáním pro členy Laického společenství trpícího 
Srdce Ježíšova. Přijít však mohou všichni, kdo mají zájem o prohloubení svého vztahu s Bohem. 

* Bude příležitost ke svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem. 
* Je možné zúčastnit se jen části programu. 

* Při mši svaté v sobotu budou přijímáni noví členové do Laického společenství 
* Prosíme dopředu nahlásit zájem o ubytování. 

Srdečně zvou sestry Těšitelky BSJ, Odbojářů 324, 66461 Rajhrad, 
tel: 547230075, mobil: 602977840, e-mail:tesitelky@gmail.com 

 

INFORMACE O MAJETKOVÉM NAROVÁNÍ STÁTU A CÍRKVE 
Vzhledem k mnohým až nenávistným článkům některých novinářů o probíhajícím procesu 

částečného majetkového narovnání státu a církve a k nedostatku publikovaných textů 
umožňujících pohled z druhé strany – tedy ze strany církve, zprovoznilo Biskupství brněnské 

internetové stránky, kde publikuje články na toto téma.  
Naleznete je zde: http://www.biskupstvi.cz/jak-dale . DOPORUČUJEME. 

 

VÝROČÍ BENEDIKTINSKÉHO OPATSTVÍ V RAJHRADĚ 
od 22. března tohoto roku probíhá v Rajhradě a Brně řada akcí, souvisejících s 200. výročím 

povýšení rajhradského proboštství na samostatné opatství: 
od 24. dubna do 31. října 2013 je v benediktinském klášteře výstava 

In omnibus glorificetur Deus, která mapuje posledních 200 let Rajhradu, 
o sobotách 20. července a 10. srpna 2013 budou od 9:30 do 11:30 a od 13:00 do 16.00 

výjimečné prohlídky neopravených prostor prelatury a opatské rezidence. 
Více informací v Aktualitách http://www.rajhrad.cz/benediktini/ 

 

TIP NA VÝLET 
V průběhu měsíce července a srpna je každý den přístupný kostel sv. Václava v Mikulově 

od 10.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 18.00 hodin. Vstup do kostela je volný. 
Pod věží kostela je možné navštívit malou výstavu k dějinám kostela 

a sestoupit do kostnice pod kněžištěm. 
Výstava a kostnice je s průvodcem otevřena v červenci a srpnu 
každý den od 10.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 18.00 hodin. 

Vstupné 20,- /10,- Kč. 
 

 

Od května 2013 mohou senioři z celé republiky aktivně využívat internetový portál 
www.simeon.cz, první křesťansky zaměřený web pro starší lidi u nás. 

 

Charismatické společenství – II. pololetí 2013: 27. července, 31. srpna  
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