
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ 

 

Neděle 21. září - 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
pravidelná měsíční sbírka 

7.30 – mše svatá (František Viktorin) 
9.00 – NIKOLČICE 

10.30 – (Jaroslav Kaňa, 2 rodiče, Antonín Korytář) 
15.00 – adorace a svátostné požehnání 

15.45 – 19.00 farní zahrada - festival křesťanské hudby MINIFEST 
 

Pondělí 22. září – Pondělí 25. týdne v mezidobí 
mše svatá není 

 

Úterý 23. září – Památka sv. Pia z Pietrelciny, stigmatizovaného kněze 
7.00 – mše svatá není 

14.30 – pohřeb p. Ferdinand Konečný 
18.00 - modlitební společenství nad Biblí (klubovna KLASu na staré škole) 

 

Středa 24. září – Středa 25. týdne v mezidobí 
od 16.00 zkouška dětské scholy v KLASU 

17.00 – mše svatá pro děti (Marie Viktorínova, manžel, celá živá a zemřelá rodina) 
 

Čtvrtek 25. září – Čtvrtek 25. týdne v mezidobí 
7.00 – mše svatá (František Nevídal, manželka, 2 rodiče, živá a zemřelá rodina) 

18.00 – mše svatá v Nikolčicích (od 17.00 adorace) 
18.00 – modlitba růžence za farnost 

 

Pátek 26. září – Pátek 25. týdne v mezidobí 
sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI NIKOLČICE 
15.00 – rozloučení p. Anna Kaňová 

19.00 – mše svatá (Marie Metelková, manžel, snacha) 
po mši svaté bude tichá hodinová adorace 

 

Sobota 27. září – Památka sv. Vincence z Paula, kněze 
7.00 – mše svatá (P. František Kryštof Hoffmann) 

19.00 – charismatické společenství v kostele 
 

úklid kostela: Hutáková Bohumila – ul. Osvobození  

 

Neděle 28. září - Slavnost sv. VÁCLAVA, mučedníka, 
 hlavního patrona českého národa 
SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA 

7.30 – mše svatá (Václav Pich, rodiče a sestry) 
9.00 – NIKOLČICE 

10.30 slavnostní mše svatá – (za farníky) 
adorace a svátostné požehnání – není 

 

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 !!! 

 

 



MINIFEST 

V neděli 21. září 2014 se uskuteční další ročník minifestivalu duchovní hudby MINIFEST. 

Program začne v 15.00 hodin adorací a pokračovat budeme na farní zahradě.  

Pozvání přijali scholy z Dolních Bojanovic, Bojkovic a Újezdu u Brna. Těšíme se na příjemně 
strávené odpoledne. Prosíme ochotné ženy o kulinářské příspěvky na společný stůl.  

Podrobnosti na vývěskách. 
 

NÁBOŽENSTVÍ 

Příští týden začnou s náboženstvím páťáci (5. třída). Budou ho mít vždy ve středu v Klasu od 

15.00 hod. Vyučovat bude paní Dvořáková. 
 

FARNÍ KAVÁRNA S DOBROČINNÝM KNIŽNÍM BAZAREM 

V neděli 14. září 2014 se uskutečnila farní kavárna s dobročinným knižním bazarem.  

I přes nezájem většiny farníků vynesla tato akce 1520,- Kč pro postižené z kloboucké Diakonie. 

Těm několika zájemcům patří poděkování. PBZ. 
 

KONFERENCE – SPOJENI OSUDEM 

Obec Starovičky a Obec Dubovce pořádají v pátek 26. září 2014 konferenci „Spojeni osudem“, 

která je věnovaná podobným osudům jejich nejznámějších rodáků, u kterých byl zahájen proces 
blahořečení – kněze Václava Drboly a Janka Havlíka. 

Její součástí bude výstava formou přenosných infopanelů, kde jsou popsány životní osudy a 

události tehdejší doby týkající se obou rodáků. Zároveň se jedná o poslední společnou akci v 

rámci projektu přeshraniční spolupráce „Cez minulost spojme ĺudí do budúcnosti“ a oficiální 

ukončení projektu. Mezi jednotlivými částmi programu včetně mše svaté vystoupí křesťanská 

folková skupina „Srdce“ ze Šakvic. Program začne v 15.30 mší svatou v kostele sv. Kateřiny a 

pokračovat bude od 17.00 hodin v kulturním domě. Ukončení je naplánováno ve 21.00 hodin. 
Zvou pořadatelé 

 

SLAVNOST ARCHANDĚLA MICHAELA V DOLNÍCH VĚSTONICÍCH 
Poutní mše svatá v kostele sv. Michaela v předvečer titulární slavnosti bude v sobotu 27. září 

odpoledne v 17.00. Celebruje mikulovský probošt P. Pavel Pacner. Jste srdečně zváni. 

 

Mše svatá s díkůvzdáním za úrodu bude 5. října. 

K výzdobě kostela můžete v sobotu 4. října od 7.00 do 12.00 hodin přinést ovoce a zeleninu 

z vašich polí a zahrad do kostela pod kůr s tím, že po slavnosti budou tyto vaše dary odvezeny a 
darovány postiženým v Diakonii Betlém v Kloboukách u Brna. 

Za vaše dary a štědrost vám předem děkujeme. 
 

Pravidelná setkání modlitebního společenství (modlitba nad Písmem svatým)  

 bývají vždy v úterý v 18.00 v klubovně KLASu na staré škole. Zveme i nové zájemce.  

V tomto roce se zabýváme nedělními starozákonními čteními. Vlastní Bible s sebou. 
 

 

Nejbližší akce: 

28. září – slavnost posvěcení kostela * 4. října – drakiáda 

13. října – fatimská pouť Žarošice * 28. října – pouť farnosti do Klobouk ke kapli sv. Barbory 
 

Charismatické společenství – II. pololetí 2014: 27. září, 25. října, 29. listopadu, 27. prosince. 
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