
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
DOBA VELIKONOČNÍ  

 

MĚSÍC KVĚTEN – MĚSÍC PANNY MARIE 

Neděle 25. května – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
Den modliteb za pronásledované křesťany 

7.30 – mše svatá (živá a zemřelá rodina Lengálová) 
9.00 – NIKOLČICE  

10.30 – mše svatá (za farníky) 
14.00 – májová pobožnost 

 

Pondělí 26. května – Památka sv. Filipa Neriho, kněze  
mše svatá není 

19.00 – májová pobožnost 
 

Úterý 27. května – Úterý po 6. neděli velikonoční 
7.00 – mše svatá (Vilém Lengál, manželka, celá rodina) 

17.00 - mše svatá NIKOLČICE 
18.00 - modlitební společenství nad Biblí (klubovna KLASu na staré škole) 

 

Středa 28. května – Středa po 6. neděli velikonoční 
16.30 – dětská májová pobožnost 

17.00 – mše svatá (František Stejskal, rodiče, živá a zemřelá rodina Stejskalova) 
 

Čtvrtek 29. května – Čtvrtek po 6. neděli velikonoční 
7.00 – mše svatá (rodina Onucova a Lajkebova) 

mše svatá NIKOLČICE není 
19.00 – poslední májová pobožnost 

 

Začíná svatodušní novéna  -  devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
 

Pátek 30. května – Památka sv. Zdislavy 
19.00 – mše svatá (Marie Kokešová, manžel, syn, Cecílie Kokešová) 

po mši svaté bude tichá hodinová adorace 
 

Sobota 31. května – Svátek Navštívení Panny Marie 
 7.00 – mše svatá (Alois Vahala, manželka, rodiče a sourozence) 

19.00 – charismatické společenství v kostele 
Večer chval – charismatická spontánní modlitba 

 

úklid kostela:  Hutáková Bohumila – ul. Osvobození  

 

Neděle 1. června  
Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 

doporučený svátek - Den modliteb za sdělovací prostředky 
7.30 – mše svatá (za farníky) 
výměna růžencových lístků 

9.00 – NIKOLČICE (slavnost 1. svatého přijímání) 
10.30 – mše svatá (Marinnela Fialová, Robert Křístek) 

výměna růžencových lístků 
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! 

 



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. 

 

Pamatujme v modlitbě za spravedlivé a pokojné vyřešení situace na Ukrajině. 
 

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

 

V sobotu večer bych vás opět rád pozval do našeho kostela na večer chval a to v 19.00 
hodin. Není to tak dlouho co jsme se tu společně modlili a jelikož to bylo požehnané a 

radostné, tak vás zvu na další tento modlitební večer. Váš Otec Jiří 

 

Farnost Brno - Židenice: Srdečně zveme na společnou cestu do francouzské vesničky Taizé v 
Burgundsku všechny mladé, kteří by se rádi seznámili s mladými lidmi z celého světa a zažili 
neopakovatelné chvíle vzájemného sdílení, radosti i modlitby společně s komunitou bratří. 

Vyjíždíme z Brna v podvečer 26. července 2014 a vracíme se nad ránem 4. srpna.  
Cena autobusu je 2500Kč, cena stravy a ubytování je 40 Euro na celý týden.  

Více informací u O. Jiřího 
 

Letošní Katolická charismatická konference se bude konat ve dnech 9. až 13. července 2014 
v Brně na výstavišti BVV. Podrobný program s možností on-line přihlášení na 

http://konference.cho.cz/ 

 

Nejbližší akce:  
8.června – první svaté přijímání v Šitbořicích 

14.června – Farní den 

 

Charismatické společenství – I. pololetí 2014    
 28. června 
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