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LITURGICKÉ MEZIDOBÍ 

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 

PONDĚLÍ 
16. 5. 

Svátek sv. Jana Nepomuckého, 
kněze a mučedníka,  

hlavního patrona Čech 

  
 mše svatá není 

19.00 májová pobožnost 

ÚTERÝ 
17. 5. 

Úterý 
7. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (za živé i + členy živého růžence) 
  

18.00 modlitební společenství s Božím slovem (KLAS) 

STŘEDA 
18. 5. 

 Středa 
7. týdne v mezidobí 

16.30 dětská májová pobožnost 

17.00 
mše svatá pro děti (Bohuslava Konečná, manžel, živá i 
zemřelá rodina) 

  

ČTVRTEK 
19. 5. 

Svátek Ježíše Krista, 
nejvyššího a věčného kněze 

  7.00 mše svatá (Marie Matýšková, rodiče) 
18.00 mše svatá NIKOLČICE 

19.00 májová pobožnost 

PÁTEK 
20. 5. 

Památka  
sv. Klementa Marie Hofbauera, 

kněze 

  

19.00 
mše svatá (Jan Urbánek, manželka, rodiče, sourozence, 
živá a zemřelá rodina) 

 po mši setkání biřmovanců 

SOBOTA 
21. 5. 

Svátek  
Výročí posvěcení katedrály 

  7.00 mše svatá není 
10.00 pohřeb p. Ferdinand Sáček 

  

NEDĚLE 
22. 5. 

Slavnost  

NEJSVĚTĚJŠÍ  

TROJICE 

7.30 mše svatá (Antonie Vozdecká, 2 rodiče) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 
10.30 mše svatá (za farníky) 

14.00 májová pobožnost 
 

Další  informace: 
 

ÚKLID KOSTELA: HANÁKOVÁ Růžena – ul. Domaninská 
 

OHLÁŠKY OTCE JIŘÍHO 
 

V neděli je pravidelná měsíční sbírka. 
 

Ve středu vás zvu na společenství manželských párů v 19.00 hodin na staré škole. 
 

V pátek od 16.00 hodin bude na farní zahradě stavění máje s posezením u táboráku  
špekáčky si přineste 

 

Jelikož se nám již blíží první svaté přijímání, tak prosím, aby děti, které nebyly pokřtěny tady u nás 
v Šitbořicích, tak 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 … 
 

VEČER CHVAL U MINORITŮ V BRNĚ 
Ve středu 18. května od 18.30 do cca 20.00 hodin v kostele sv. Janů na Minoritské ulici. 

 



 

DĚCKANÁDA 
Farnost Hustopeče pořádá tradiční akci pro děti – Děckanádu. Více informací na vývěsce v kostele. 

 

POUŤ V KLOBOUKÁCH 
Římskokatolická farnost Klobouky u Brna zve v neděli 22. května 2016 na tradiční pouť v kapli svaté 

Barbory na svátek Nejsvětější Trojice. 
V 10.30 hodin společný průvod a mše svatá v kapli sv. Barbory,  

kterou bude celebrovat P. Petr Vrbacký, spirituál kněžského semináře v Olomouci. 
V podvečer v kostele sv. Vavřince se uskuteční v 18.00 hodin  

divadelní představení „ZRANĚNÝ PASTÝŘ“. Účinkují: P. Petr Beneš s farníky z Brna-Židenic.  
 

Farnost Těšany zve na POUŤ KE KAPLI PANNY MARIE NAD VINOHRADY 
v neděli 22. května 2016 ve 14 hodin průvod se sochou Panny Marie od farního kostela svatého 

Barnabáše, po cestě žehnání polí a vinic a v 15 hodin poutní mše svatá. 

 

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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