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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 

14.00 – žehnání vyhlídky na Domaninách 
Fatimská pouť v Žarošicích – odjezd autobusu v 17.30 od zastávky Nikolčická 

hlavní celebrant: P. Marcel PUVÁK 
 

Pondělí 14. července – Pondělí 15. týdne v mezidobí 
mše svatá není 

 

Úterý 15. července - Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 
 7.00 – mše svatá (na úmysl dárce) 

modlitební společenství nad Biblí během prázdnin není 
 

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

7.00 – mše svatá (na úmysl dárce) 
 

Čtvrtek 17. července – Čtvrtek 15. týdne v mezidobí 
Bl. Česlava a Hyacinta, kněží 
7.00 – mše svatá (na úmysl dárce) 

18.00 – mše svatá v Nikolčicích 
18.00 – modlitba růžence za farnost 

 

Pátek 18. července - Pátek 15. týdne v mezidobí 
19.00 – mše svatá (František Daniel, manželka a 2 rodiče) 

 

Sobota 19. července - Sobotní památka Panny Marie 
 

7.00 – mše svatá (rodina Konečná a děti) 
 

úklid kostela: LEJSKOVÁ Marie – ul. Osvobození 

 

Neděle 20. července - 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
7.30 – mše svatá - (Tomáš Konečný, živá a zemřelá rodina) 

měsíční sbírka 
9.00 – NIKOLČICE 

10.30 – mše svatá - (Vojtěch Kovařík, manželka, rodina Fialova) 
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! 

 

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



 
 

 

VYSÍLÁNÍ RADIA PROGLAS 
V jihomoravské metropoli se minulý týden konala Katolická charismatická konference.  

Co při ní dělaly děti?  
Záznam živého vysílání přímo z brněnského výstaviště si poslechnete v úterý 15. července 

od 16.00 (do 16.55), a to v rámci pořadu pro děti a mládež s názvem Barvínek. 
 

Ohlédnutí za Katolickou charismatickou konferencí - rozhovory, reportáže z jejích dílčích 
programů i z dětské konference nabídne publicistický pořad Všimli jsme si  

v pátek 18. července v 16.00. (do 16.45) 
 

 

TEOLOGICKÝ KURZ 

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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