
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ 

 

Neděle 6. července - 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
7.30 – mše svatá - (Vendelín Nevídal, manželka, syn) 

9.00 – NIKOLČICE 
10.30 – mše svatá - (za farníky) 

adorace a svátostné požehnání není 
KŘEPICE 15.00 - cyrilometodějská pouť „ u Svaté „ 

 

Pondělí 7. července – Pondělí 14. týdne v mezidobí 
mše svatá není 

 

Úterý 8. července - Úterý 14. týdne v mezidobí  
 7.00 – mše svatá (František Čapka, 2 rodiče) 

modlitební společenství nad Biblí během prázdnin není 
 

Středa 9. července – Středa 14. týdne v mezidobí 
7.00 – mše svatá (František Matuška, manželka, zeť, vnuk, živá a zemřelá rodina) 

zahájení Katolické charismatické konference bohoslužbou v katedrále na Petrově v 19.00 
 

Čtvrtek 10. července – Čtvrtek 14. týdne v mezidobí 
7.00 – mše svatá (Václav Urbánek, manželka, děti, celá rodina) 

Katolická charismatická konference na brněnském Výstavišti – pavilon F (program od 9.00) 
18.00 – mše svatá v Nikolčicích není 
18.00 – modlitba růžence za farnost 

 

Pátek 11. července - Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy 
19.00 – mše svatá (Růžena Kokešová, manžel, syn, živá a + rodina; Jakub Kaňa, manželka, zeť) 
Katolická charismatická konference na brněnském Výstavišti – pavilon F (program od 9.00) 

 

Sobota 12. července - Sobotní památka Panny Marie 
 

7.00 – mše svatá (Marta Valíčkova, živá rodina a Boží ochrana) 
Katolická charismatická konference na brněnském Výstavišti – pavilon F (program od 9.00) 

 

úklid kostela: Zoubková Ludmila – ul. Osvobození 

 

Neděle 13. 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 - (za živé a zemřelé z ročníku 1949) 
adorace a svátostné požehnání není 

Fatimská pouť v Žarošicích – odjezd autobusu v 17.30 od zastávky Nikolčická 
hlavní celebrant: P. Marcel PUVÁK 

 

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! 

 

Začínají prázdniny a dovolené – nezapomínejte nám posílat pohledy z míst, které navštívíte. 
 

V neděli 6. července 2014 bude v Křepicích „ U Svaté „ tradiční cyrilometodějská pouť.  
Program: 14.15 litanie – 14.30 růženec – 15.00 poutní mše svatá.  

Jste srdečně zváni. 
Možnost autobusového spojení: 

IDS linka 522 - Šitbořice,Nikolčická 13.47 – Křepice,dolní 14.00  
IDS linka 522 - Křepice,dolní 17.00 – Šitbořice,Nikolčická 17.13 



V sobotu 12. července v 19 hodin se na těšanské kapli uskuteční koncert brněnských 
konzervatoristů u příležitosti vzpomínky na oběti fašismu a komunismu. zazní skladby klasické, 

lidové i filmové hudby. Podrobnosti na vývěsce v kostele. Zve Orel těšany. 
 

Letošní Katolická charismatická konference se bude konat ve dnech 9. až 13. července 2014 
v Brně na výstavišti BVV. Podrobný program na http://konference.cho.cz/  

Záštitu nad konferencí převzal brněnský biskup Vojtěch Cikrle a náměstek hejtmana 
Jihomoravského kraje Stanislav Juránek. 

25. ročník konference provází citát z Lukášova evangelia „Pane, nauč nás modlit se" (Lk 11,1) 
Konference začíná ve středu 9. července 2014 v 19.00 hodin mší svatou v katedrále sv. Petra a 

Pavla na Petrově, hlavním celebrantem bude biskup Vojtěch Cikrle. Ve středu bude také 
registrace na konferenci, a to od 12.00 do 21.00 hodin v pavilónu F v areálu BVV. 

Zahraničním hostem letošní konference bude P. René-Luc z Francie, který se věnuje především 
kazatelské činnosti, přičemž má zvláštním způsobem na srdci mladé lidi.  

V průběhu konference bude mít jeden program vyhrazen pouze pro mladé. 
Hlavní program proběhne v moderním pavilónu F na brněnském výstavišti BVV. Program 

konference tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, společná modlitba a bohoslužby. 
 

Nejste přihlášeni a přijdete pěšky nebo MHD 
Přijdete ke vstupu G2 výstaviště BVV z ulice Hlinky (zastávka tramvaje Výstaviště-vstup G2). 
Pořadatelská služba vám vyřídí základní registraci, obdržíte zde také konferenční materiály a 

budete vpuštěni dovnitř areálu. Pokud budete mít zájem o stravování na další dny, můžete si je 
objednat na registraci v pavilónu F.  

Pozor hlavní brána výstaviště nebude pro účastníky konference otevřena, pouze vstup G2. 
 

 Nejste přihlášeni a přijedete autem - Přijedete autem rovnou na bránu číslo 9  
(ul. Bauerova – na semaforech pod rampou vjezdu do pisáreckého tunelu).  

Pořadatelská služba vám vyřídí základní registraci, obdržíte zde také konferenční materiály a 
zakoupíte si parkovací kartu. S parkovací kartou budete vrátnicí na deváté bráně vpuštěni 

dovnitř areálu a zaparkujete na označeném parkovišti mezi pavilóny G2 a Z a můžete přejít do 
konferenčního pavilónu F. Pokud budete mít zájem o stravování na další dny, můžete si je 

objednat na registraci v pavilónu F.  
 
 

Biskupství brněnské otevře v příštím školním roce pro nejširší katolickou veřejnost další ročník 
Teologického kurzu. Bude probíhat od října 2014 do června 2015 dle stanoveného rozvrhu (17 

sobotních setkání, asi 1× za 14 dní, vždy cca od 9 do 15 h). Teologický kurz je vhodný pro 
zájemce, kteří si chtějí upevnit nebo rozšířit své náboženské vzdělání. Dále je tento kurz nutný 
jako první stupeň vzdělání pro budoucí katechety na farách, pokud nestudují přímo teologickou 
fakultu (druhým stupněm je kurz Katecheta, který na Teologický kurz navazuje v dalším roce). 

Je nutný také pro zájemce o kurz Služba ve farnosti (ti, kdo mimořádně podávají svaté 
přijímání, jsou lektory, vedou různé společné modlitby atd. a chtějí důkladnější vzdělání). Je 

určen rovněž pastorační asistentům, kteří dosud nemají teologickou fakultu. 
Kurz není zaměřen pouze na získání vědomostí, ale nabízí i prohloubení duchovního života a 
prožitek společenství církve – živé začlenění do farnosti a diecéze. Přihlášky do Teologického 

kurzu se podávají na Diecézním katechetickém centru nejpozději do 15. září 2014.  
Více na http://brno.biskupstvi.cz/kc/kurz.html 

 

PŘECHODNÁ ZMĚNA MÍSTA STÁLÉ ZPOVĚDNÍ SLUŽBY V BRNĚ 
Z důvodu rekonstrukce bude kostel sv. Maří Magdaleny v Brně od pondělí 16. června 2014 do 

soboty 13. září 2014 uzavřen. Během této doby bude stálá zpovědní služba zajištěna ve 
zpovědní místnosti v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově, a to v obvyklém rozsahu, tedy v 

pracovní dny pondělí až pátek od 9.00 do 16.30 hodin. 
 

Charismatické společenství – II. pololetí 2014: 26. července, 30. srpna, 27. září. 
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