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22. července 2018 
 

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Tomáš Konečný a živá rodina) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Poděkování za dar života a celou živou rodinu) 

  

23. července 2018 
Svátek sv. Brigity, řeholnice, 

patronky Evropy 

  

       

  

24. července 2018 
Úterý 16. týdne v mezidobí 
sv. Šarbela Machlúfa, kněze 

7.00 mše svatá (Marie Nevídalová, manžel a nemocná osoba) 

                       

  

25. července 2018 
Svátek sv. Jakuba, apoštola 

  

    

  

26. července 2018 
Památka sv. Jáchyma a Anny, 

rodičů Panny Marie 

7.00 mše svatá (Josef Urbánek, rodiče a 3 bratry) 

18.00 mše svatá NIKOLČICE 

18.00 rozjímavá modlitba růžence 

27. července 2018 
Památka sv. Gorazda a druhů 

  

19.00 mše svatá (Karel a Josefa Zoubkovi, živá a zemřelá rodina) 

 po mši tichá eucharistická adorace 

28. července 2018 
Sobota 16. týdne v mezidobí 

Sobotní památka Panny Marie 

7.00 
mše svatá (Za živou a zemřelou rodinu Němečkovu, Bočkovu 
a Voborskou) 

  

 od 17.00 hodin Těšanské kulturní léto v kapli nad vinohrady 

29. července 2018 
 

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Prokop Lengál, celá živá a zemřelá rodina) 

  

10.30 
mše svatá (Marie Matýšková, manžel, 2 rodiče a zemřelí 
příbuzní) 

14.30 hodová mše svatá NIKOLČICE 

Každý den ve 21.00 Zdrávas za farnost, každý pátek v 15.00 na vyhlídce, a nejen na ni modlitba Korunky za 
farnost. 

   

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

* Nedělní svátostné požehnání až do odvolání nebude! 
* V pondělí a ve středu nebudou bohoslužby, v ostatní dny jsou mše pravidelné. 
* Příští neděli nebude mše svatá v Nikolčicích dopoledne, ale až ve 14.30 hodin – hodová mše svatá. 
* Modlitební společenství nad Božím slovem během prázdnin není. 
* V sobotu odpoledne bude od 17.00 hodin v těšanské kapli Panny Marie probíhat už V. ročník Těšanského 
kulturního léta s bohatým programem. Více info na vývěsce v kostele nebo na www.tesany.cz. 
* V neděli 29. července Svatoanenská pouť v Bořeticích, bohoslužbu v 10.00 slouží O. Jiří Mikulášek z Brna. 
* Svatební ohlášky: dne 18. srpna budou v našem kostele oddáni Miroslav Stříbrnský s Petrou Dřímalovou, oba 
jsou od nás ze Šitbořic. Kdo ví o nějaké překážce tak prosím o oznámení, jinak prosíme o modlitbu za tyto 
snoubence.   
 



* Sobotní úklid kostela: VOZDECKÁ Oldřiška, ul. Nikolčická. 
* Telefonní kontakt na kněze: 731 619 807. 
 

* Každý pátek se v 15.00 hodin scházíme (nejen) na vyhlídce na Domaninách 
ke smírné modlitbě korunky k Božímu milosrdenství za obec Šitbořice a její obyvatele 
(vyprošujeme dary smíření, odpuštění a uzdravení vztahů – jde o přímluvnou modlitbu. 

 
Jednota Orla Šitbořice pořádá v neděli 19. srpna 2018 pouť na posvátný Hostýn. 

Vážní zájemci, nechť se laskavě čitelně zapíší v kostele na stolku pod kůrem – jméno, příjmení, ulice a číslo domu. 
Děkujeme. 

 
V. TĚŠANSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL – FESTIVAL VE VINICI 

Sobota 28. července 2018 od 17:00, Kaple Těšany 
Těšanský hudební festival nabízí mimořádné kulturní občerstvení pro široké publikum z Těšan i okolí. 

Věříme, že se stal již zavedenou tradicí, pravidelně se jej totiž zúčastňuje přes dvě stě posluchačů, mezi nimi i 
rodiny s dětmi. Hlavní myšlenka této kulturní akce je dána atmosférou nevšedního přírodního prostranství s kaplí 
nad vinicemi a jezerem a také konkrétním tématem, jež účastníky celé odpoledne provází. Letos se zaměříme na 

živé tradice země Moravy a naší vlasti. Festival se totiž ponese v duchu motta: „…kde spí srdce Moravy“. 
Děti se mohou v rámci před programu těšit na patálie nezbedného divočáka. 

Cílem festivalu je propojení světa profesionálních hudebníků s nadšením muzikantů působících v místních 
komunitách, obcích či spolcích, jejichž hudební interpretace často dosahuje vysoké kvality, není však známa v 
takové míře, v jaké by si zasloužila. Tentokrát se můžeme těšit hned na několik hostů. Mezi nimi by letos mohl 

vystoupit obměněný Sbor kaple Těšanské Bohorodičky, složený nejen z těšanských vinohradníků. 
Vedle toho se také pořadatelé festivalu snaží objevovat mladé začínající talenty. Ti dovedou oslovovat nadšením 

pro věc, poctivým odhodláním i výrazným nadáním. 
Žánrově je festival vždy připravován tak, aby dovedl zaujmout rozmanité spektrum posluchačů. Na své si tak 

přijdou nejen milovníci klasiky, ale také fanoušci filmové, duchovní či lidové hudby. 
Samotný program festivalu se i letos skládá ze tří částí. 

Nejprve se ke slovu v rámci před programu od 17:00 dostanou děti a pokračovat se bude od 18:00 koncertem v 
kapli, kde uvedenými hosty vystoupí kmenový soubor Těšanského hudebního festivalu Husak Quartet. 

Na závěr se můžete těšit i na tradiční muzicírování ve vinici od 19:30 hodin. 
Zajištěno bude opět bohaté občerstvení: domácí chléb, debrecínka, a především dobré víno. 

Akce se koná za každého počasí. Pro případ deště bude připraveno přístřeší. 
K přátelskému setkání zve Orel jednota Těšany ve spolupráci s Charitním centrem manželů Dostálových, aj. 
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