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DOBA VELIKONOČNÍ 

NEDĚLE 
1. 5. 

6. NEDĚLE 
VELIKONOČNÍ 

7.30 mše svatá (Jan Franěk, manželka, 2 rče, celá živá rodina) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (za farníky) 
14.00 žehnání Štengaru a žehnání polí, zahrad a vinohradů 

PONDĚLÍ 
2. 5. 

Památka sv. Atanáše,  
biskupa a učitele církve 

  
 mše svatá není 

19.00 májová pobožnost 

ÚTERÝ 
3. 5. 

Svátek sv. Filipa a Jakuba, 
apoštolů 

7.00 mše svatá (Marie a Jakub Kaňa, 2 rče a duše v očistci) 
  

18.00 modlitební společenství s Božím slovem (KLAS) 

STŘEDA 
4. 5. 

 Středa 
po 6. neděli velikonoční 

  
17.00 mše svatá (Josef Tihlařík, 2 rodiče, živá rodina) 

  

ČTVRTEK 
5. 5. 

Čtvrtek 
po 6. neděli velikonoční 

  7.00 mše svatá (rodina Metelkova a snacha) 
18.00 mše svatá NIKOLČICE  
19.00 májová pobožnost 

PÁTEK 
6. 5. 

Památka sv. Jana Sarkandra, 
kněze a mučedníka 
první pátek v měsíci 

  
19.00 mše svatá (Vojtěch Tihlařík - od ročníku) 

  

SOBOTA 
7. 5. 

Sobota 
po 6. neděli velikonoční 

  7.00 mše svatá (Jan Tihlařík, 2 rodiče, živá a zemřelá rodina) 
  
19.00 charismatické společenství 

NEDĚLE 
8. 5. 

Slavnost 
NANEBEVSTOUPENÍ 

PÁNĚ 

7.30 mše svatá (za farníky) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (za živé a zemřelé hasiče) 
14.00 májová pobožnost 

 

Další informace: 
 

ÚKLID KOSTELA: RYŠAVÁ Anežka – ul. Dlouhá 
 

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

 

ŽEHNÁNÍ MINERÁLNÍHO PRAMENE ŠTENGAR S NÁSLEDNÝM ŽEHNÁNÍM POLÍ 
V neděli 1. května odpoledne ve 14.00 hodin se sejdeme u Orlovny, kde požehnáme náš minerální 

sirovodíkový léčivý pramen Štengar. 
Tímto žehnáním chceme poděkovat dobrotivému Bohu za jeho dary, za tento léčivý pramen a spolu 
se svatými Peregrinem Laziosi, Servácem a Gothardem vyprošovat Boží požehnání všem, kdo budou 

tuto vodu užívat. Po požehnání vyjdeme procesím kolem kostela ke kříži nad cihelnou, kde 
požehnáme polím a vinohradům.  

Počasí nám bude přát – jste všichni zváni. 
 

sv. Peregrin Laziosi (1. května) – patron proti revmatismu, bolesti nohou, dně, kožní nemoci 
sv. Gothard (5. května) – patron proti dně, revmatismu,  

sv. Servác (13. května) – patron proti revmatizmu, bolestem nohou, horečce, proti ochrnutí 

 

OHLÁŠKY OTCE JIŘÍHO 
 

Dnes je pravidelná výměna růžencových lístků. 
 
 



 

Mše svaté budou v tomto týdnu pravidelné, tak jak jsme zvyklí. 
 

Ve čtvrtek a v pátek budu od devíti hodin navštěvovat naše nemocné 
 

V pátek po večerní mši svaté bude setkání s biřmovanci 
 

Dnešním dnem vstupujeme do měsíce května, který je zasvěcen úctě k Panně Marii. Prosím 
nezapomínejme se často v tyto dny modlit svatý růženec, a pokud můžeme, tak se jej modleme 

v našich rodinách i společně. 
 

První májová pobožnosti budou v pondělí a ve čtvrtek v 19.00 hodin. 
 

Příští neděli odjíždím s některými z vás na pouť do Říma. Odjezd bude po půl třetí od kostela, ale 
sejdeme se ve dvě k májové pobožnosti. Vše vám to ještě příští týden připomenu. 

Mám jen upozornit, že budeme ubytování v hotelu s bazénem, tak kdo bude chtít, ať si prý vezmi i 
plavky. ☺ 

 

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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