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LITURGICKÉ MEZIDOBÍ 

NEDĚLE 
5. 6. 

10. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Alois Vahala, manželka, celá rodina) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE (1. svaté přijímání) 

10.30 mše svatá (rodina Lengálová a Juřenová) 
14.00 adorace a svátostné požehnání 

PONDĚLÍ 
6. 6. 

Pondělí 
10. týdne v mezidobí 

 mše svatá není 
  

  

ÚTERÝ 
7. 6. 

Úterý 
10. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Jiljí Kaňa, manželka, děti) 
  

18.00 modlitební společenství s Božím slovem (KLAS) 

STŘEDA 
8. 6. 

Středa 
10. týdne v mezidobí 

16.00 KLAS – zkouška dětí ze scholičky na Noc kostelů - důležité 
17.00 mše svatá pro děti (Marie Konečná, manžel, syn, 2 rče) 

  

ČTVRTEK 
9. 6. 

Čtvrtek 
10. týdne v mezidobí 

  7.00 
mše svatá (Cyril Tomanec, manželka, 3 dcery, 4 zetě a 
pravnuka Tomáše) 

18.00 mše svatá NIKOLČICE 
18.00 modlitba růžence 

PÁTEK 
10. 6. 

Pátek 
10. týdne v mezidobí 

  
19.00 mše svatá (Jaroslav Pich, manželka, syn a 2 dcery) 

 po mši setkání biřmovanců 

SOBOTA 
11. 6. 

Památka  
sv. Barnabáše, apoštola 

  7.00 mše svatá (Josef Kaňa, manželka, celá živá a + rodina) 
  

  

NEDĚLE 
12. 6. 

11. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Ladislav a Pavlína Lengálovi, živá rodina) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (za farníky) 
14.00 adorace a svátostné požehnání 

 

Další informace: 
 

ÚKLID KOSTELA: ZOUBKOVÁ Marie – ul. Divácká 
 

OHLÁŠKY OTCE JIŘÍHO 
 

Na sobotu 18. června plánujeme i letos farní den, tak si toto datum poznamenejte do svých 
kalendářů a diářů ať na to nezapomenete. ☺ 

 

PAVEL KONZBUL NOVÝM POMOCNÝM BRNĚNSKÝM BISKUPEM  
Naše brněnská diecéze dostala nového pomocného biskupa. Stal se jím dosavadní farář u katedrály 

sv. Petra a Pavla mons. P. Pavel Konzbul (*1965) 
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. 

 

POZVÁNKA NA NOC KOSTELŮ 
V pátek 10. června se uskuteční tradiční akce Noc kostelů s bohatým doprovodným programem. 

Rádi bychom vás pozvali do kostela sv. Michaela v Dolních Věstonicích kde v rámci večerního 
programu vystoupí dětská scholička od nás ze Šitbořic od 19.30 hodin.  

Přijeďte povzbudit naše zpěváčky a zároveň svou účastí podpořit místní farnost.  
 

Program v kostele sv. Michaela v Dolních Věstonicích: 
 



 

17.55 – zvony zvoní… 
18.15 – zahájení, úvodní slovo, historie kostela 

18.30 – prohlídka věže 
19.00 – varhanní koncert 

19.30 – vystoupení dětské scholičky ze Šitbořic 
20.00 – komentovaná prohlídka kostela 

20.30 – kostel při svíčkách, prostor pro modlitbu a rozjímání 
21.00 – modlitba za obec, ukončení akce 

 

Po celý večer je možnost zapálení svíčky na osobní úmysl. 
Příležitost svěřit těžkosti a starosti Hospodinu - zapálit svíčku, napsat prosbu na lísteček. Prosby budou 

předneseny Pánu Bohu při závěrečné modlitbě za obec.  Vložení kadidla do kadidelnice – smyslový zážitek 
Boží slovíčko pro každého. Tiskové materiály o víře z Brněnské Tiskové Misie k rozebrání. 

Přijeďte. Těšíme se na vás. 
 

Seznam všech přístupných kostelů i s programy na www.nockostelu.cz.  
 

POZVÁNKY…… 
5. června – ŠARATICE – od 15.00 Sborování při kterém vystoupí 7 chrámových sborů 

10. června - ÚJEZD u BRNA – v 18.00 pouť u kaple sv. Antonína nad Újezdem 
18. a 19. června – KURDĚJOV – tradiční pouť na sv. Jana Křtitele 

22. června – BRNO u minoritů – večer chval 
24. až 26. června - DOLNÍ KOUNICE – festival KEFASFEST 

24. června - HUSTOPEČE – od 19.00 večer chval v kapli sv. Anežky 
 

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. 
 

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