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NEDĚLE 
19. 6. 

12. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 

pravidelná měsíční sbírka 

7.30 mše svatá (za farníky) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE  

10.30 mše svatá (za živé i zemřelé z ročníku 1949) 
14.00 adorace a svátostné požehnání 

PONDĚLÍ 
20. 6. 

Pondělí 
12. týdne v mezidobí 

 mše svatá není 
18.00 modlitba celého růžence 
  

ÚTERÝ 
21. 6. 

Památka  
sv. Aloise Gonzagy, 

řeholníka 

7.00 mše svatá (Jarolím Káňa, rodiče) 
  

18.00 modlitební společenství s Božím slovem (KLAS) 

STŘEDA 
22. 6. 

Středa 
12. týdne v mezidobí 

 od 16.00 zpovídání dětí před prázdninami 
17.00 mše svatá (P. Vladimír Stejskal) 

  

ČTVRTEK 
23. 6. 

Čtvrtek 
12. týdne v mezidobí 

  7.00 mše svatá (Jan Konečný, manželka, živá a + rodina) 
18.00 mše svatá NIKOLČICE – po mši posezení u táboráku 
18.00 modlitba růžence 

PÁTEK 
24. 6. 

Slavnost NAROZENÍ  
SV. JANA KŘTITELE 

  
19.00 mše svatá (Václav Matýšek, manželka, 2 rodiče) 

 po mši svaté tichá eucharistická adorace 

SOBOTA 
25. 6. 

Sobotní památka  
Panny Marie 

  7.00 
mše svatá (Vladimír Navrátil, matka, živá a + rodina 
Navrátilova a Tesařova) 

  
  

NEDĚLE 
26. 6. 

13. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 
sbírka na bohoslovce 

7.30 mše svatá (Silvestr Vozdecký, manželka, zeť a 2 rodiče) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
mše svatá (Františka Vozdecká, manžel, celá živá a + 
rodina Vozdecká) 

14.00 adorace a svátostné požehnání 
 

Další informace: 
 

ÚKLID KOSTELA: KOKEŠOVÁ Marie – ul. Divácká 
 

OHLÁŠKY OTCE JIŘÍHO 
Bohoslužby v tomto týdnu pravidelné tak jak jsme zvyklí. 

Ve středu budu zpovídat děti před prázdninami a to od 16.00 ti hodin, tu další středu pak nebude 
večerní, protože bude biskupské svěcení. Proto zpovídání již teď. Prosím využijte této možnosti. 

 

Dnes je pravidelná měsíční sbírka a příští týden bude sbírka na naše bohoslovce, za obojí PBZ. 
 

Poděkování všem organizátorům – farního dne, a jsem rád, že jste přišli i vy a to nejen děti.  
Bylo to fajn a určitě jsme si to užili. Tak snad příští rok znovu a to by již byl desátý farní den u nás. 

 

INFORMACE PRO NIKOLČICE - Ve čtvrtek budeme již slavit vigilii slavnosti Narození sv. Jana Křtitele 
a také při této mši svaté budou udělovány dva křty. Tak přijďte slavit.  

Po mši svaté bychom měli setkání na farní zahradě, opékání špekáčků a děti si můžou zahrát nějaké 
hry. Tak přijďte ve velkém počtu, ať se opět neformálně setkáme. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PAVEL KONZBUL NOVÝM POMOCNÝM BRNĚNSKÝM BISKUPEM  
Naše brněnská diecéze dostala nového pomocného biskupa. Stal se jím dosavadní farář u katedrály 

sv. Petra a Pavla mons. P. Pavel Konzbul (*1965) 
Tak kéž mu Pán žehná na této určitě nelehké službě.  
Svěcení bude mít 29. června 2016 ve 14.00 hodin.  

Ve stejný den v roce 2003 přijal na Petrově i kněžské svěcení. 

 

POZVÁNKY…… 
22. června – BRNO u minoritů – večer chval (18.30) 

24. až 26. června - DOLNÍ KOUNICE – festival KEFASFEST 
24. června - HUSTOPEČE – od 19.00 večer chval v kapli sv. Anežky 

 

MŮŽE SE HODIT … 
 

telefonní číslo farnosti je +420 731 619 807 
 

Pravidelná setkání modlitebního společenství (modlitba s Božím slovem)  
pokračuje i v tomto roce v klubovně KLASu na staré škole.  

Zveme mezi sebe i nové zájemce, kteří cítí potřebu v duchovním životě zajet více na hlubinu. 
Věk nerozhoduje. Pouze je potřeba překonat ostych a najít odvahu zkusit novou zkušenost. 

Případné dotazy zodpoví Petr. 
 

CHARISMATICKÉ SPOLEČENSTVÍ – I. pololetí 2016    
     * 2. července * 
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