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NEDĚLE 
3. 4. 

2. NEDĚLE 
VELIKONOČNÍ 

BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 

7.30 mše svatá (Jan Běloušek, nemocná osoba, živá rodina Bělouškova) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 
10.30 mše svatá (Josef Čermák, rodina Čermákova a Floriánova) 

14.00 
adorace s modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství a 
svátostné požehnání 

PONDĚLÍ 
4. 4. 

Slavnost 
ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 

  
 mše svatá není 
  

ÚTERÝ 
5. 4. 

Úterý 
po 2. neděli velikonoční 

7.00 
mše svatá (Josef Konečný, manželka, rodiče Tihlaříkovi, živá 

rodina) 
  

18.00 modlitební společenství s Božím slovem (KLAS) 

STŘEDA 
6. 4. 

 Středa 
po 2. neděli velikonoční 

  
17.00 mše svatá (Josef Viktorin, manželka, 3 rodiče) 

  

ČTVRTEK 
7. 4. 

Památka 
Sv. Jana Křtitele de la Salle 

kněze 

7.00 
14.00 

mše svatá není 
pohřeb p. Františka Vozdecká 

17.00 mše svatá NIKOLČICE 
18.00 modlitba růžence 

PÁTEK 
8. 4. 

Pátek 
po 2. neděli velikonoční 

  
14.00 pohřeb p. Pavlína Lejsková 

 večerní mše svatá není 

SOBOTA 
9. 4. 

Sobota 
po 2. neděli velikonoční 

7.00 mše svatá (Anna Sáčková, manžel, děti a živá rodina) 

  

  

NEDĚLE 
10. 4. 

3. NEDĚLE 
VELIKONOČNÍ 

Adorační den farnosti 

7.30 mše svatá (Emílie Tihlaříková, manžel, živá a zemřelá rodina) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 
10.30 mše svatá (za farníky) 
14.00 adorace a svátostné požehnání 

 

Další informace: 
 

ÚKLID KOSTELA: LEJSKOVÁ Iveta – ul. Osvobození 
 

OHLÁŠKY OTCE JIŘÍHO 
 

Od neděle Zmrtvýchvstání Páně až do neděle Seslání Ducha Svatého  
se místo „Anděl Páně…“ modlí velikonoční antifona „Vesel se, nebes Královno…“ 

 

Poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě velikonoční liturgie –  
chrámovému sboru, schole mladých, ministrantům, lektorům, klapačům a všem, kteří se podíleli na 

květinové výzdobě, úklidu a ostatními i sebedrobnějšími přípravami k důstojnému prožití svátků 
Kristova utrpení a vzkříšení. 

 

Dnes je výměna růžencových lístků. 
 

Dnes po mši svaté o půl jedenácté přijmeme mezi nás křesťany „Karolina Kunovská, prosím 
pamatujme na ni i rodiče ve svých modlitbách. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Od 13.00 ti hodin budeme zapisovat vaše intence na další čtyři měsíce. 
Ve 14.00 hodin pak se budeme modlit Korunku k Božímu milosrdenství, protože tato neděle je nedělí 

Božího Milosrdenství.  
Tuto modlitbu si přál Ježíš, když se zjevil Faustyně Kowalské – řeholnici z Polska.  

Mnozí z vás ji neznáte, tak se ji přijďte pomodlit a také naučit. 
 

Celý tento týden se ponese v duchu doby velikonoční 
Bohoslužby v týdnu budou do středy včetně pravidelné, ve čtvrtek a pátek bude vždy ve 14.00 

requiem, protože jedu s biřmovanci na krátké víkendové setkání. V sobotu mše svatá ráno bude. 
 

Jelikož je už hezké počasí, tak bych vás chtěl požádat na brigádu kolem kostela a fary. Já mám 
domluvené nějaké vyšetření, tak tu nemůžu s vámi být, ale setkat se můžete v pondělí v 9.00. 

Vezměte si sebou hrabě. 
 

Se snoubenci, kteří budou mít letos svatbu, bych se rád setkal ve středu a to v 19.00 hodin na faře. 
Takže přijďte. 

 

Jak už jsem avizoval, tak se setkám na jednodenním víkendu s našimi biřmovanci. Setkání se 
uskuteční v pátek a v sobotu. V pátek je odjezd v 16.32 směr Těšany, tam budeme společně na 

faře. Sebou spacák, karimatku, deníček, Bibli. Návrat v sobotu kolem 17.00 hodiny.  
Podrobnější informace máte na mém facebooku . 

 

Už jsem dostal zprávu z biskupství ohledne termínu udělování svátosti biřmovaní v naší farnosti. 
Biřmování tedy proběhne v neděli 18. září v 10.00. a účast přislíbil náš pan biskup otec Vojtěch 

Cikrle. Modleme se také za naše biřmovance. 
 

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. 
 

Kdo má zájem jet letos do MEDŽUGORJE na festival mládeže MLADIFEST  
ať se napíše na list pod kůrem nebo kontaktuje pana varhaníka (p. Lengál) 

 

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    
   7. května * 4. června * 2. července 
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