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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 

PONDĚLÍ 
23. 5. 

Pondělí 
8. týdne v mezidobí 

  
 mše svatá není 

19.00 májová pobožnost 

ÚTERÝ 
24. 5. 

Úterý 
8. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Marie Sáčková, manžel, rodiče a bratr) 
  

18.00 modlitební společenství s Božím slovem (KLAS) 

STŘEDA 
25. 5. 

 Středa 
8. týdne v mezidobí 

16.00 svátost smíření pro rodiče, kmotry a rodiny prvokomunikantů 
16.30 dětská májová pobožnost 

17.00 
mše svatá pro děti (František Krupička, 2 rodiče, živá a 
zemřelá rodina) 

ČTVRTEK 
26. 5. 

Památka  
sv. Filipa Neriho, kněze 

  7.00 
mše svatá (Eduard Tomek, živá a + rodina Tomkova  
a Valíčkova) 

18.00 mše svatá NIKOLČICE 
19.00 májová pobožnost 

PÁTEK 
27. 5. 

Pátek 
8. týdne v mezidobí 

18.00 svátost smíření pro rodiče, kmotry a rodiny prvokomunikantů 
19.00 mše svatá (Josef Kaňa, rodiče a sourozence) 

 po mši tichá eucharistická adorace 

SOBOTA 
28. 5. 

Sobotní památka  
Panny Marie 

  7.00 mše svatá (Vilém Tocháček a oběti válek) 
  9.00 první svátost smíření prvokomunikantů 

  

NEDĚLE 
29. 5. 

Slavnost  
TĚLA A KRVE 

PÁNĚ 
Slavnost 1. svatého přijímání 

7.00 mše svatá (za farníky) 
8.30 mše svatá NIKOLČICE 

10.00 mše svatá (za děti, které přistoupí k 1. svatému přijímání) 

14.00 májová pobožnost 

 

Další informace: 
 

ÚKLID KOSTELA: NEČASOVÁ Marie – ul. Družstevní 
 

OHLÁŠKY OTCE JIŘÍHO 
 

Dnes je pravidelná měsíční sbírka. 
 

Mše svaté budou pravidelné, tak jak jsme zvyklí. Jen v neděli bude změna a to proto, že budeme 
v naší farnosti slavit první svaté přijímání celkem třinácti děti. 

Takže mše svatá ráno bude v sedm, v Nikolčicích bude o půl deváté a mše svatá s dětmi prvně 
přistupující ke svátosti oltářní bude v deset hodin.  

Doporučuji velmi rodičům a kmotrům těchto dětí, aby si také vykonali svatou zpověď a šli tak dětem 
vzorem. 

Tento týden budu zpovídat ve středu od 16.00 hodin, v pátek od 18.00 hodin a v pátek po večerní 
bude soukromá tichá adorace i během ní vám budu k dispozici ke svaté zpovědi. 

V sobotu pak v devět hodin budu zpovídat prvokomunikanty. 
Zpověď si můžete také vykonat v Brně v kostele u Máří Magdalény, kde je celodenní možnost přijetí 

svátosti smíření, nebo kdekoliv jinde. 

 
 



 

A ještě dvě informace, které vás určitě budou zajímat, tedy pokud to ještě nevíte. 
Tento týden jsme měli možnost se rozloučit s kardinálem Giovanniho Coppu (+ 16. 5. 2016),  

který byl 12let apoštolský nuncius v České republice 
 

A druhá zpráva je, že brněnská diecéze včera ve dvanáct hodin dostala nového světícího biskupa. 
Stal se jím mons. Pavel Konzbul. Tak kéž mu Pán žehná na této určitě nelehké službě.  

Svěcení bude mít 29. června 2016 ve 14.00 hodin. Ve stejný den v roce 2003 přijal na Petrově i 
kněžské svěcení. 

 

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. 

 

PAVEL KONZBUL NOVÝM POMOCNÝM BRNĚNSKÝM BISKUPEM  
V sobotu 21. května 2016, kdy se v brněnské diecézi slaví výroční den posvěcení hlavního chrámu v 
diecézi  katedrály sv. Petra a Pavla, jmenoval Svatý otec František novým brněnským pomocným 

biskupem dosavadního faráře u katedrály sv. Petra a Pavla P. Pavla Konzbula (*1965).  
V sobotu 21. května 2016 papež František jmenoval Pavla Konzbula pomocným brněnským 

biskupem a titulárním biskupem litomyšlským. 

 

MŮŽE SE HODIT … 
 

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. 
 

CHARISMATICKÉ SPOLEČENSTVÍ – I. pololetí 2016    
    4. června * 2. července 
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