
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ 

 

Neděle 31. srpna - 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
výměna růžencových lístků 

7.30 – mše svatá (Marie Viktorinová, manžel, rodiče, sourozence, celá rodina) 
9.00 – NIKOLČICE 

10.30 – mše svatá s žehnáním školních aktovek (František Matuška - od ročníku) 
adorace a svátostné požehnání není 

 

Pondělí 1. září – Pondělí 22. týdne v mezidobí 
mše svatá není 

 

Úterý 2. září – Úterý 22. týdne v mezidobí 
7.00 – mše svatá není 

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

 

Středa 3. září – Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 
7.00 – mše svatá (Josef Lejska, 2 rodiče, sestra, švagr, živá i zemřelá rodina) 

 

Čtvrtek 4. září – Čtvrtek 22. týdne v mezidobí 
7.00 – mše svatá (Jakub Kaňa, manželka, 2 zetě, živá rodina) 

od 10.00 návštěva nemocných 
18.00 – mše svatá v Nikolčicích (po mši za pěkného počasí pro děti táborák s opékáním) 

18.00 – modlitba růžence za farnost 
 

Pátek 5. září – Pátek 22. týdne v mezidobí 
První pátek v měsíci 

od 9.00 návštěva nemocných 
19.00 – mše svatá (poděkování Bohu za společný život) 
bohoslužbu doprovodí naše schola zpěvy z Medžugorje 

po mši výstav NSO, litanie k Srdci Ježíšovu, zasvěcení a svátostné požehnání 
 

Sobota 6. září – Sobotní památka Panny Marie 
7.00 – mše svatá (poděkování za společný život a přijatá dobrodiní) 

 
 

úklid kostela: VOZDECKÁ Marie – ul. Osvobození  

 

Neděle 7. září - 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
7.30 – mše svatá (za farníky) 

9.00 – NIKOLČICE - mše svatá s žehnáním školních aktovek 
10.30 – (Antonín Běloušek, manželka, 2 rodiče a duše v očistci) 

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! 
 

Dnes, v neděli 31. srpna při mši svaté v 10.30 bude tradiční žehnání školních aktovek.  

Prosíme rodiče, aby dětem pomohli připravit se na toto zahájení nového školního roku a spolu 
s nimi si přišli vyprosit Boží požehnání a tolik potřebné dary Ducha svatého. 

 

V pátek večerní mše svatá bude ze zpěvy z Medžugorje, tak kdo máte rádi tyto písně, tak určitě 
přijďte, event. pozvěte i své známe. 

 

STOLNÍ KALENDÁŘE 
V sakristii jsou k zakoupení stolní kalendáře na rok 2015 (cena je 57,- a 59,- Kč). 

 

 
 



Na stolku pod kůrem jsou rovněž k rozebrání přihlášky do náboženství.  

Vyplněné přihlášky vhazujte do schránky na faře co nejdřív. Zároveň prosíme katechety i ostatní 

laiky, kteří chtějí pomoci seznamovat děti s krásami křesťanství v hodinách náboženství, ať se 

co nejdříve přihlásí u O. Jiřího – nejlépe osobně nebo přes farní mobil.  

 

Během tohoto týdne se ještě může zapisovat na podzimní pouť do Medžugorje. 
 

Pravidelná setkání modlitebního společenství (modlitba nad Písmem svatým)  

budou bývat ve středu v 18.00 po mši v klubovně KLASu na staré škole.  

První poprázdninové setkání bude v úterý 2. září. Zveme i nové zájemce. V tomto roce se 
zabýváme nedělními starozákonními čteními. Vlastní Bible s sebou. 

 

KALENDÁŘ ZA 35 KČ 
Brněnská tisková misie vydala obrázkový kalendář s biblickými verši, obrázky je možné 

vystřihnout a použít jako pohlednice. Objednávky u Petra co nejdříve.  

Kalendář si můžete prohlédnout ve vývěsce v předsíni kostela. 

 

POUTNÍ SLAVNOST V MIKULOVĚ 

V neděli 7. září 2014 zveme na tradiční mariánskou pouť na Svatý kopeček v Mikulově. 

8.00 - mše svatá v kostele sv. Václava (od 7.30 příležitost ke zpovědi) 
9.30 - průvod se sochou Černé Madony od kostela sv. Václava na Svatý kopeček 

10.30 - slavnostní mše svatá na Svatém kopečku 

14.00 - Te Deum a slavnostní požehnaní v kostele sv. Václava 

15.00 - závěrečný koncert festivalu Kampanila v kostele sv. Jana Křtitele 
 

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.  
 

Nejbližší akce: 

13. září – Zlatá sobota v Žarošicích 

21. září – MINIFEST 
 

Charismatické společenství – II. pololetí 2014: 27. září 
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