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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 

PONDĚLÍ 
9. 5. 

Pondělí 
po 7. neděli velikonoční 

  
 mše svatá není 

19.00 májová pobožnost 

ÚTERÝ 
10. 5. 

Úterý 
po 7. neděli velikonoční 

7.00 mše svatá není 
  

18.00 modlitební společenství s Božím slovem (KLAS) 

STŘEDA 
11. 5. 

 Středa 
po 7. neděli velikonoční 

  
17.00 mše svatá není 
19.00 chórová modlitba celého růžence 

ČTVRTEK 
12. 5. 

Čtvrtek 
po 7. neděli velikonoční 

  7.00 mše svatá není 
18.00 mše svatá není 
19.00 májová pobožnost 

PÁTEK 
13. 5. 

Pátek  
po 7. neděli velikonoční 
Panny Marie Fatimské 

  
19.00 mše svatá není 

 v 17.30 odjezd autobusu na fatimský den v Žarošicích 

SOBOTA 
14. 5. 

Svátek sv. Matěje,  
apoštola 

  7.00 mše svatá není 
  

  

NEDĚLE 
15. 5. 

Slavnost  
SESLÁNÍ  

DUCHA SVATÉHO 
Hod Boží svatodušní 

7.30 mše svatá (Marie Kaňová, manžel, 2 syny a 2 zetě) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
mše svatá (František Papež, manželka, syn, zeť a živá 

rodina) 
14.00 májová pobožnost 

 

Další informace: 
 

ÚKLID KOSTELA: KRUPIČKOVÁ Marie – ul. U cihelny 
 

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

 

SVÁTEK MATEK 
O druhé květnové neděli si opět připomínáme Den matek. Tento den dávají děti svým maminkám 

květiny a drobné dárky a za vše jim děkují. Tento svátek vznikl na památku a počest Anny 
Jarvisové, která bojovala za práva matek. Anna Jarvisová byla zbožná žena, která měla celkem 

jedenáct dětí. Pohnutkou k založení tohoto svátku byla pro ni především smrt její maminky.  
V roce 1907 slaví Anna Jarvisová poprvé Den matek v prostředí svých nejbližších a přátel.  

Oficiálně byl svátek vyhlášen v roce 1912 v Americe prezidentem Wilsonem.  
V Československu se svátek začal slavit v roce 1923, později byl zatlačen svátkem MDŽ.  

Po roce 1989 se opět Den matek slaví a připomíná. 
Všem našim maminkám děkujeme za jejich lásku a oběti a vůbec za vše dobré, co pro nás vykonaly 

a vyprošujeme hojnost Boží milosti, požehnání a mocnou přímluvu Matky Boží Panny Marie. 
 

OHLÁŠKY OTCE JIŘÍHO 
 
 
 
 
 
 



 

Tento týden u nás nebudou mše svaté, protože jak víte jedu s některými z vás na pouť do Říma. 
Vracíme se v neděli nad ránem a tak mše svaté příští neděli snad budou podle normálního zaběhlého 

režimu. 
 

Doporučuji vám, alespoň navštívit májové pobožnosti, které budou v pondělí a ve čtvrtek v 19.00 
hodin. 

 

Dnes odpoledne ve 14.00 hodin bude také májová pobožnost a po ní by měl být již přistaven 
autobus, a hned bychom nasedli a jeli směrem nejprve Assisi a pak Řím. 

 

Pokud by někdo potřeboval nějakou kněžskou službu, tak se prosím obraťte na děkanství, telefon 
739 389 112. 

 

Jelikož se nám již blíží první svaté přijímání, tak prosím, aby děti, které nebyly pokřtěny tady u nás 
v Šitbořicích, abyste jim v místě křtu obstarali tzv. potvrzení o křtu – nemůže to být, to jste dostali 

při křtu, ale musí být nově vystavené a nesmí být starší než tři měsíce. 
 

MŮŽE SE HODIT … 
 

Tento týden, kdy nebudou u nás žádné bohoslužby, nabízíme několik tipů pro hlubší prožití 
tohoto týdne, během kterého se připravujeme na slavnost Seslání Ducha svatého: 

 

Pondělí – Těšany …… 18.00 mše svatá 
Středa – Moutnice …… 18.30 mše svatá 
Čtvrtek – Těšany …… 18.00 mše svatá 
Pátek – Žarošice …… 19.00 mše svatá 

18:30 růženec 
19:00 mše svatá a světelný průvod (opat Marian Rudolf Kosík OPraem), korunovační pobožnost 

Pátek – Moutnice …… 8.00 mše svatá 
Pátek – Židlochovice …… 8.00 mše svatá 

Sobota – Brno, minoritský kostel sv. Janů …… 19.00 svatodušní bdění 
 

Nezapomínejme, že mše svatá je vrcholem duchovního života křesťana a naše účast v jiném 
kostele je mimo jiné také povzbuzením pro místního kněze a farnost!  

 

 

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. 
 

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    
    4. června * 2. července 
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