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NEDĚLE 
30. 10. 

31. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 

Žehnání svící 

7.30 mše svatá (Pavlína Vozdecká, manžel, 2 rodiče a 3 zetě) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 
10.30 mše svatá (Františka Drabálková, 2 rodiče) 

 adorace a svátostné požehnání není 

PONDĚLÍ 
31. 10. Pondělí 31. týdne v mezidobí 

 mše svatá není 
  
  

ÚTERÝ 
1. 11. 

Slavnost  

VŠECH SVATÝCH 

7.00 mše svatá není 
17.00 mše svatá NIKOLČICE 
18.30 mše svatá (Rozálie Vozdecká, manžel, 2 zetě a celá rodina) 

STŘEDA 
2. 11. 

VZPOMÍNKA  
NA VŠECHNY VĚRNÉ 

ZEMŘELÉ 

7.00 mše svatá (za zemřelé kněze a biskupy z brněnské diecéze) 
17.00 mše svatá NIKOLČICE 
18.00 mše svatá (na úmysl papeže Františka) 

ČTVRTEK 
3. 11. Čtvrtek 31. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (živé a zemřelé členy „Živého růžence“) 
17.00 chórová modlitba růžence za zemřelé  

 mše svatá NIKOLČICE není 

PÁTEK 
4. 11. 

Památka sv. Karla 
Boromejského, biskupa 

první pátek v měsíci 

 od 9.00 návštěvy nemocných 
  

19.00 mše svatá (Františka Fialová, manžel, rodina Fialová a Tesařová) 

SOBOTA 
5. 11. 

Sobotní památka  
Panny Marie 

7.00 mše svatá (Marie Matýšková, manžel, 2 rodiče) 
  

18.00 charismatická modlitba v kostele 

NEDĚLE 
6. 11. 

32. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Jan Franěk, manželka, syn) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 
10.30 mše svatá (za farníky) 
14.00 dušičková pobožnost na hřbitově 

 

Další informace:    
 

V měsíci říjnu se přede mší svatou modlíme růženec na chóry.  
To znamená, že jednotlivé desátky se budeme společně modlit střídavě levá nebo pravá 

strana. 
 

ÚKLID KOSTELA: NEVÍDALOVÁ Růžena – ul. Kuchyňka 
 

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI: 
 

1.listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné 
odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, 

modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Modlitbu Páně a vyznání víry. 
Od 1. listopadu do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek 

(sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze 
duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. 

V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. 
 

Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO 
 

Mše svaté v tomto týdnu jsou pravidelné kromě: 
Út – Slavnost VŠECH SVATÝCH (doporučený svátek), 17.00 Nikolčice a 18.30 Šitbořice 

St - VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VÉRNÉ ZEMŔELÉ - je to den, kdy každý kněz může sloužit 3 mše 
svaté a tak bohoslužby budou: ráno v 7.00 Šitbořice, 17.00 Nikolčice a 18.00 Šitbořice. 

 



 
Dnes odpoledne nebude svátostné požehnání, budu zpovídat v Nikolčicích, zároveň moc děkuji Vám, 

kdo jste si včera svatou zpověď vykonali. 
 

V pátek je památka sv. Karla Boromejského, biskupa a zároveň je to i první pátek v měsíci, tak od 
devíti hodin budu navštěvovat naše nemocné. 

 

V sobotu v 18.00 hodin večer bude společenství účastníků charismatické obnovy, prosím, abyste 
přišli, mám pro vás pár informací a také se společně budeme samozřejmě modlit. 

 

Dnes je výměna růžencových lístků. 
 

Děkuji, že navštěvuje mše svaté – vytrvejte a nebojte se brát na mše i své přátele a děti posílat na 
bohoslužby. 

 
 

ŽEHNÁNÍ SVÍCÍ 
Dnes se budou žehnat svíce, které budeme rozžíhat na hrobech zemřelých a které nám mají 

připomínat živého Ježíše Krista, který je světlo věčného života a toto světlo chceme skrze modlitbu 
vyprošovat zemřelým bratřím a sestrám – viz modlitba Odpočinutí věčné dej jim Pane …… 

 

Při akci „ MISIJNÍ KOLÁČ „ se vybralo 13 515 Kč. 
 

DEKRET APOŠTOLSKÉ PENITENCIÁRIE K ODPUSTKŮM PŘI NÁVŠTĚVA HŘBITOVA  
Na základě dovolení Apoštolské penitenciárie ze dne 8. 10. 2012 mohou věřící v naší republice získat 
plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů už v týdnu před Dušičkami, tedy již od 
25. října, pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. 

 

Pravidelná setkání modlitebního společenství (modlitba nad Písmem svatým)  
budou v zimním období bývat ve čtvrtek po růženci v 17.45 !!! v klubovně KLASu na staré škole.  

Zveme nové zájemce. V tomto roce čteme nedělní starozákonní čtení.  
Vlastní Bible s sebou. Těšíme se na vás. 

 

 Výuka náboženství: 
5. třída – pondělí – 15.00 (p. Navrátilová Hana) 
6. třída – úterý v 15:30 na faře (Jakub Klein) 
7. třída – úterý – 15.00 (p. Dvořáková Marie) 
8. a 9. třída – úterý v 16:15 na faře (O. Jiří) 

 
 

Kontakt na nového děkana O. Jan Nekuda je: 723 529 476 
 

MŮŽE SE HODIT … telefonní číslo farnosti je +420 731 619 807 
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