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NEDĚLE 
31. 1. 

4. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Antonín Kaňa, manželka, snacha) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Josef Sáček, manželka, syn a živá rodina) 
14.00 adorace a svátostné požehnání 

PONDĚLÍ 
1. 2. 

PONDĚLÍ 
4. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

  
 mše svatá není 
  

ÚTERÝ 
2. 2. 

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ 
DO CHRÁMU 

7.00 mše svatá není 
  

18.00 mše svatá (Za ženy z naší farnosti) se žehnáním svící 

STŘEDA 
3. 2. 

SV. BLAŽEJE, biskupa a 
mučedníka 

17.00 mše svatá NIKOLČICE s udílením svatoblažejského 
požehnání 

18.00 mše svatá (Ondřej Rozkydal, manželka a rodiče) s 
udílením svatoblažejského požehnání 

  

ČTVRTEK 
4.2. 

ČTVRTEK 
4. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

7.00 mše svatá (Anežka Strašáková, syn, živá a zemřelá 

rodina Navrátilová a Tesařová) 
17.00 mše svatá v Nikolčicích není 
17.00 modlitba růžence 

PÁTEK 
5. 2. 

PAMÁTKA SV. AGÁTY, panny 
a mučednice 

  

19.00 mše svatá (Alois Kaňa, rodiče, sourozence, živá a 

zemřelá rodina), po ní setkání s biřmovanci 
  

SOBOTA 
6. 2. 

PAMÁTKA SV. PAVLA MIKIHO 
A DRUHŮ, mučedníků 

7.00 mše svatá (Františka Kaňová, manžel, syn a zeť) 
  

18.30 večer chval 

NEDĚLE 
7. 2. 

5. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Ladislav a Pavlína Lengálovi, zemřelá rodina 

Fialová a Lengálová) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Za farníky) 
14.00 adorace a svátostné požehnání 

 

Další  informace: 
 

ÚKLID KOSTELA: KRUPIČKOVÁ Marie – ul. U cihelny 
 

OHLÁŠKY OTCE JIŘÍHO 
 

Jak víte, v létě se koná setkání mládeže v Krakově. Tak pár základních informací: 
Komu je setkání určeno? 

Mladým lidem z celého světa, kteří se chtějí setkat a něco společně prožít. 
Doporučený věk je od 16 let. 

Datum setkání: 
20. - 25. července 2016 – Dny v diecézi 

25. - 31. července 2016 – Světový den mládeže v Krakově 
Cena setkání: 

Cena, kterou budeme za setkání platit, je dotovaná Českou biskupskou konferencí a 
celostátní sbírkou, která proběhne v kostelích. 



Zahrnuje: dopravu autobusem (při společné dopravě), balíček poutníka (nocleh, strava, 
doprava po Krakově) a fond solidarity (10 Eur). 

Účast na programu se společnou dopravou: 
Dotovaná cena včetně Dnů v diecézi je stanovena na 5800 Kč (reálné náklady 7640 Kč). 

Dotovaná cena pouze pobytu v Krakově 5400 Kč (reálné náklady 6330 Kč). 
Tyto ceny platí při přihlášení do 30. dubna a zaplacení do 5. května 2016. 

Od 1. května zaplatíš o 400 Kč více. 
 

Vzadu na stolíku máte papír, kde se můžete přihlásit. Moc chci tuto akci mladým z naší 
farnosti doporučit. Chci také požádat hlavně vás prarodiče, abyste jim to pomohli 

zasponzorovat, vím, že to není málo peněz.  
Vždy to bývají velmi požehnané dny a mládež z toho mnohdy čerpá celý život.  

Velmi doporučuji také biřmovancům, pokud to jen trochu půjde, aby se zúčastnili. 
Další informace vám dám buď já, nebo Liduška Kaňová. 

 
Ve čtvrtek a pátek budu od 9.00 navštěvovat naše nemocné. 

 
V sobotu večer v 18.30 bude v našem kostele opět – modlitba – večer chval. Jste všichni 

zváni. Je to takové zastavení v obyčejných dnech, kdy v klidu chválíme našeho Pána skrze 
písně a spontánní chvály. 

 
Rád bych připomenul, že mládež a biřmovanci by mohli přijít na mši svatou i když po ní 
není setkání. Páteční večerní mše svaté jsou především pro mládež. Tak prosím rodiče, 

abyste je k tomu povzbudili. 
 

MŮŽE SE HODIT … 
 

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! 

 

 

Pravidelná setkání modlitebního společenství (modlitba s Božím slovem) pokračuje  
i v tomto roce každé úterý od 18.00 do 19.00 hodin 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. 
 

MODLITBA ZA NOVÉHO POMOCNÉHO BISKUPA 
Milé sestry, milí bratři, požádal jsem Svatého otce Františka o jmenování pomocného 

biskupa 
pro brněnskou diecézi a prosím Vás, abyste jeho rozhodování provázeli svými modlitbami. 

Pokud se chcete modlit společně, můžete použít tuto modlitbu: 
Váš biskup Vojtěch 

Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování brněnského pomocného biskupa a prosíme: 
veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou za tuto volbu odpovědnost. 

Dej nám takového pomocného biskupa, který se ti líbí a bude tvým obětavým a věrným 
služebníkem. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

 

CHARISMATICKÉ SPOLEČENSTVÍ – I. pololetí 2016    
   6. února * 5. března * 2. dubna * 7. května * 4. června * 2. července 
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