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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 

PONDĚLÍ 
11. 4. 

Památka sv. Stanislava, 
biskupa 

 mše svatá není 
15.00 pohřeb NIKOLČICE (možnost jít na mši svatou) 
18.00 modlitba celého růžence 

ÚTERÝ 
12. 4. 

Úterý 
po 3. neděli velikonoční 

7.00 mše svatá (Františka Urbánková, manžel, 2 rče a živá rodina) 
  

18.00 modlitební společenství s Božím slovem (KLAS) 

STŘEDA 
13. 4. 

 Středa 
po 3. neděli velikonoční 

  
17.00 mše svatá (Anna a František Navrátilovi, Josef Konečný) 

  

ČTVRTEK 
14. 4. 

Čtvrtek 
po 3. neděli velikonoční 

7.00 mše svatá (Josef Lejska, 2 rodiče a živá rodina) 
18.00 mše svatá NIKOLČICE není 
18.00 modlitba růžence 

PÁTEK 
15. 4. 

Pátek 
po 3. neděli velikonoční 

  
  

19.00 mše svatá (Jan Viktorin, manželka, děti a celá rodina) 

SOBOTA 
16. 4. 

Sobota 
po 3. neděli velikonoční 

7.00 mše svatá (Josef Konečný, manželka a sourozence) 

  

  

NEDĚLE 
17. 4. 

4. NEDĚLE 
VELIKONOČNÍ 

7.30 mše svatá (za farníky) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 
10.30 mše svatá (Marie Novotná, manžel, 2 rodiče) 
14.00 adorace a svátostné požehnání 

 

Další informace: 
 

ÚKLID KOSTELA: DVOŘÁKOVÁ Marie – ul. Nová 
 

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

 

TŘI DNY KŘESŤANSKÉ SPIRITUALITY S P. MARIÁNEM KUFFOU 
Ve dnech 29. dubna až  1. května 2016 pořádá Pastorační středisko brněnské diecéze a 

Karmelitánské nakladatelství Tři dny křesťanské spirituality.  
Pozvání letos přijal P. Ing. Mgr. Marián Kuffa, D.h.c., který v pátek 29. dubna 2016 v 18.00 hodin 

zahájí setkání v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově úvodní přednáškou, na kterou ve 20.00 hodin 
naváže Nikodémova noc. 

V sobotu 30. dubna 2016 od 9.00 hodin začne v brněnské katedrále celodenní rekolekce na téma 
Boží milosrdenství. Rekolekce nenavazuje na páteční přednášku a lze ji absolvovat samostatně, 

program se doporučuje absolvovat celý včetně mše svaté v 15.30 hodin.  
V 16.30 bude následovat autogramiáda. 

Setkání zakončí v neděli 1. května 2016 mše svatá v 9.00 hodin v kostele sv. Michala na 
Dominikánském náměstí v Brně. V letošním roce je třeba se do 22. dubna předem přihlásit. 

 
 
 



OHLÁŠKY OTCE JIŘÍHO 
 

V pondělí od 9.00 hodin mytí oken na faře. 
 

V pondělí měsíční modlitba celého růžence za probuzení farnosti a nové letnice. 
 

Příští neděli pravidelná měsíční sbírka 
 

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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