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 MĚSÍC KVĚTEN – MĚSÍC PANNY MARIE 
 

Neděle 24. května  

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
sbírka na Charitu 

7.30 – mše svatá (Božena Kaňová, celá rodina) 
9.00 – NIKOLČICE  

10.30 – mše svatá (za farníky) 
14.00 – májová pobožnost 

 

Pondělí 25. května – Pondělí 8. týdne v mezidobí 
mše svatá není 

19.00 – májová pobožnost 
 

Úterý 26. května – Památka sv. Filipa Neriho, kněze 
7.00 – mše svatá (Jan Franěk, manželka, 2 rodiče a celá živá rodina) 

18.00 - modlitební společenství nad Biblí (klubovna KLASu na staré škole) 
 

Středa 27. května – Středa 8. týdne v mezidobí 
7.00 – mše svatá (na úmysl dárce) 

mše svatá pro děti není 
 

Čtvrtek 28. května – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 
7.00 – mše svatá (Antonín Novotný, manželka, 2 rodiče) 

18.00 – mše svatá NIKOLČICE není 
19.00 – májová pobožnost 

 

Pátek 29. května – Pátek 8. týdne v mezidobí 
NOC KOSTELŮ – (více na www.nockostelu.cz) 
19.00 – mše svatá (Marie Sáčková, manžel, rodiče) 

NOC KOSTELŮ – farní kostel sv. MIKULÁŠE, biskupa 
17.00 – 18.30 program pro děti  20.00 – 22.00 program pro všechny  

 

Sobota 30. května – Památka sv. Zdislavy 
7.00 – mše svatá (Alois Vahala, manželka, živá a zemřelá rodina) 

9.00 – nácvik dětí na první sv. přijímání a hned po nácviku, začne jejich první svatá zpověď 
 

úklid kostela:  KOKEŠOVÁ Marie – ul. Divácká 

 

Neděle 31. května  

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
 

Navštívení Panny Marie 

 

tradiční pouť v Kloboukách u Brna u kaple sv. Barbory 
 

výměna růžencových lístků 
7.00 – mše svatá (Antonie Kovaříková, manžel, živá rodina) 

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) 
adorace a svátostné požehnání není 

14.00 – májová pobožnost 
 

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! 

 
 

Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO 
V sobotu od 9.00 hodin začne nácvik dětí na první sv. přijímání a hned po nácviku začne jejich 

první svatá zpověď. Prosím rodiče a kmotry aby šli dětem vzorem a sami přijali také tuto svátost 
smíření. Jim – tedy rodičům -  jsem k dispozici kdykoliv přede mší svatou, nebo mají možnost jít 

k této svátosti kdekoliv v jiných farnost. Připomínám, že v Brně u Maří Magdaleny, je 
každodenní a celodenní možnost ke zpovědi. 

 

V neděli pak bude pro naši farnost slavnost, kdy 12 dětí (6 chlapců a 6 děvčat) přistoupí poprvé 
k prvnímu svatému přijímání. Prosím o modlitbu za ně. 

 

NOC KOSTELŮ U NÁS 
Pro letošní Noc kostelů je opět připraven zajímavý program. Od 17.00 hodin bude připraven 

program pro děti. V 19.00 bude pravidelná bohoslužba, po které bude pokračovat další program 
ukončený noční adorací, při které zazní světové chvály v podání scholy mladých. Máte-li zájem, 
přijďte a pozvěte i známé a přátele. Těšíme se na vás. Podrobný program na www.nockostelu.cz  

 

JAK SE LZE PŘIHLÁSIT NA LETOŠNÍ KONFERENCI DO BRNA? 
Přihlašování je řešeno po skupinách, za každou skupinu je zodpovědný jeden vedoucí a zasílá se 

jedna platba. Předpokládali jsme, že to usnadní přihlašování a registraci zejména rodinám. 
Věnujte, prosím, velkou pozornost variabilnímu symbolu! Jednak slouží pro identifikaci vaší 

platby, jednak ho budeme potřebovat při vaší registraci, takže si ho pečlivě zapište a vezměte 
ho určitě s sebou k registraci. Do 7 dní po přihlášení uhraďte částku na náš bankovní účet 

bankovním převodem nebo složenkou. 
Přihlašování přes internet bude ukončeno 22. 6. 2015 ve 12.00 hodin. 

Po vyplnění přihlášky vám systém vygeneruje a přidělí variabilní symbol - který uvedete při své 
platbě. Velmi nám usnadníte práci, pokud se přihlásíte přes internet, tak vás prosíme, abyste 

nabídli svoji pomoc těm, kteří internet nepoužívají a přihlásili je na internetu.  
Více informací na www.cho.cz , kde najdete také program letošní konference 

 

PAPEŽ FRANTIŠEK OZNÁMIL SLAVENÍ SVATÉHO ROKU MILOSRDENSTVÍ 
Papež František oznámil slavení nového mimořádného Svatého roku. Jubileum 

milosrdenství bude zahájeno otevřením Svaté brány ve vatikánské bazilice o slavnosti 
Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 2015, zakončeno bude 20. listopadu 2016. 

 

BISKUPOVÉ SVOLÁVAJÍ  PRVNÍ NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES 
Česká biskupská konference se rozhodla uspořádat první Národní eucharistický kongres od 

vzniku samostatné České republiky. Jednotlivé farnosti a diecéze se na něj budou připravovat 
šest měsíců, od začátku roku až do červnové Slavnosti Těla a Krve Páně - hlavního dne pro 

farnosti. Kongres později vyvrcholí celostátním sympoziem v Brně mezi 15. a 17. říjnem 2015. 
Podrobnosti k národnímu kongresu se průběžně zveřejňují na www.nek2015.cz . 

 

Nejbližší akce: 
29. května – Noc kostelů  

 6. června – pouť mládeže na těšanskou kapličku * 20. června – farní den 
 

Charismatické společenství – I. pololetí 2015    
 6. června, 4. července 
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