
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
DOBA VELIKONOČNÍ  

 

měsíc červen je měsícem úcty Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

 

probíhá svatodušní novéna  -  devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 

 

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 mše svatá s 1. svatým přijímáním 
10.30 – mše svatá (Marinnela Fialová, Robert Křístek) 

výměna růžencových lístků 
14.00 – adorace a svátostné požehnání není 

 

Pondělí 2. června – Pondělí po 7. neděli velikonoční  
sv. Marcelina a Petra, mučedníků 

mše svatá není 
 

Úterý 3. června – Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 
7.00 – mše svatá není 

15.00 – pohřeb p. Jan Kaňa 
18.00 - modlitební společenství nad Biblí (klubovna KLASu na staré škole) 

 

Středa 4. června – Středa po 7. neděli velikonoční 
17.00 – mše svatá (Silvestr Vozdecký, manželka, zeť, 2 rodiče a celá rodina) 

po mši setkání dětí – prvokomunikantů s knězem 
 

Čtvrtek 5. června – Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 
7.00 – mše svatá (Ondřej Rozkydal, manželka, rodiče) 

od 10.00 návštěva nemocných 
18.00 - mše svatá NIKOLČICE 

18.00 – modlitba růžence za farnost 
 

Pátek 6. června – Pátek po 7. neděli velikonoční 
sv. Norberta, biskupa 
První pátek v měsíci 

7.00 – mše svatá (Marie Novotná, manžel, 2 rodiče) 
od 9.00 návštěva nemocných 

večerní mše svatá není 
 

Sobota 7. června – Sobota po 7. neděli velikonoční 
 7.00 – mše svatá není 

9.00 – zpovídání dětí, které půjdou k 1. sv. přijímání 
11.00 – pohřeb p. František Novotný 

Hlavní pouť ve Křtinách 
Vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého 

 

úklid kostela: ZOUBKOVÁ Marie – ul. Divácká   

 

Neděle 8. června  

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
7.00 – mše svatá (Ladislav a Pavlína Lengálovi, živá rodina) 

sbírka na Charitu 
8.30 – NIKOLČICE  

10.00 – mše svatá s 1. svatým přijímáním  



(za děti, které jdou k prvnímu svatému přijímání, za jejich sourozence, rodiče a kmotry) 
sbírka na Charitu 

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…“ 

 

SLAVNOST U SESTER TĚŠITELEK BSJ 
V úterý 10. června oslaví sestry Těšitelky BSJ 20. výročí znovuposvěcení kostela Božského Srdce 
Ježíšova. V 17:30 hodin bude uvedena prezentace „Příběh našeho kostela“, v 18:00 hodin bude 

slavnostní mše svatá a po mši svaté bude v kostele varhanní koncert. Účinkuje Jiří Lang ml.  
Ke společnému slavení srdečně zvou sestry Těšitelky BSJ, a to zejména ty, kteří s opravami 

kostela pomáhali nebo k němu mají nějaký vztah. 
 

FARNÍ VÝLET ZA POZNÁNÍM 
Farnost Těšany zve na jednodenní poznávací zájezd do jižních čech, konkrétně Lipenská 

přehrada, rozhledna na vrchu Kramolín, Český Krumlov a odpoledne představení Hořických 
Pašijových her. Výlet se uskuteční 16. srpna 2014, odjezd z Těšan v 6.30, návrat kolem 21 

hodiny. Cena 800 Kč. Je nutné se co nejdříve přihlásit u paní Lugowské, Těšany 25 nebo na tel. 
723 437 713. Kvůli závaznosti přihlášek se bude vybírat záloha 300 Kč podle domluvy. 

 

KONCERT 
Farnost Hustopeče zve ve středu 4. června 2014 na hudební koncert z cyklu CONCENTUS 

MORAVIAE. Vystoupí Český filharmonický sbor Brno, který diriguje Petr Fiala. Na pořadu je Mše 
D dur od Antonína Dvořáka, Hora tří světel od Bohuslava Martinů a Otčenáš od Leoše Janáčka. 

Koncert se koná v kostele sv. Václava a sv. Anežky v Hustopečích od 19.30 hodin. 
 

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:  
14.června – Farní den 

 

Charismatické společenství – I. pololetí 2014    
 28. června 

 

FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
DOBA VELIKONOČNÍ 

 
 
 


