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NEDĚLE 
15. 1. 

 

2. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (za farníky) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
mše svatá (Antonín Kaňa, manželka, živá a zemřelá 
rodina, živé a zemřelé členy chrámového sboru) 

PONDĚLÍ 
16. 1. 

PONDĚLÍ 
1. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

  
 mše svatá není 

18.00 chórová modlitba celého růžence 

ÚTERÝ 
17. 1. 

PAMÁTKA SV. ANTONÍNA,  
OPATA 

  
 mše svatá není 
  

STŘEDA 
18. 1. 

PAMÁTKA PANNY MARIE 
MATKY JEDNOTY 

KŘESŤANŮ 

 mše svatá není 
16.00 modlitební společenství s Božím slovem (KLAS) 
19.00 
18.30 

společenství manželů (KLAS) 
večer chval – BRNO kostel u minoritů 

ČTVRTEK 
19. 1. 

ČTVRTEK 
1. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 mše svatá není 

 mše svatá NIKOLČICE není 
17.00 rozjímavá modlitba růžence světla 

PÁTEK 
20. 1. 

PÁTEK 
1. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

sv. Fabiána a Šebestiána 

  

 mše svatá není 

19.00 bohoslužba slova 

SOBOTA 
21. 1. 

PAMÁTKA SV. ANEŽKY  
PANNY A MUČEDNICE 

  
 mše svatá není 

18.00 setkání účastníků charismatické obnovy v Duchu svatém 

NEDĚLE 
22. 1. 

 

3. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 

 

7.30 mše svatá (za farníky) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
mše svatá (Antonín Kaňa, manželka, živá a zemřelá 
rodina) 

 

Další informace:    
 

MODLÍME SE ZA NAŠI FARNOST:  

Každý den ve 21.00 – modlitba jedenkrát Zdrávas Maria. Připoj se i ty! 
 

ÚKLID KOSTELA: ZOUBKOVÁ Ludmila – ul. Osvobození 

  

Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO 
* Dnes v neděli odpoledne nebude svátostné požehnání. 

 

* Z důvodu dovolené pana faráře nebudou během týdne žádné bohoslužby. Jen v pátek večer bude 
bohoslužba slova a pokud se pan farář vrátí z dovolené v přijatelný čas, tak by byla v sobotu ráno 

mše svatá – poznáte to podle zvonění o půl sedmé. 
 

* V pondělí v 18.00 hodin jste zváni k měsíční modlitbě celého růžence – Fatima 1917. 
 

* Ve středu večer v 19.00 hodin bude v Klasu na staré škole společenství manželských párů. 

 

* Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka. Pán Bůh zaplať za vaše dary. 
 

* V neděli 15. ledna si katolická církev připomíná Světový den migrantů a uprchlíků.  
 

* Od 18. do 25. ledna proběhne Týden modliteb za jednotu křesťanů. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CHARISMATICKÁ OBNOVA 2017  
V sobotu 21. ledna v 18.00 začne duchovní obnova pro účastníky charismatické obnovy v Duchu 

svatém, která probíhala v naší farnosti v několika cyklech. Na tuto obnovu jsou zváni všichni, kteří 
prošli obnovami v uplynulých letech. Nebojte se a přijďte udělat další krok ve svém duchovním růstu 

 

Komunita Emanuel zve na společné SETKÁNÍ VDOV A VDOVCŮ. 
Setkání se uskuteční v sobotu 18. února 2017 v Šitbořicích ve staré škole (KLAS). 

 

Program začíná v 10 hod a bude končit večerní mší svatou v kostele v 18 hod.  
Mše bude obětovaná za vdovy a vdovce. 

Zájemci hlaste se do 10. února buď u pana faráře nebo v zákristii. 
Přijedeme na pozvání Vašeho pana faráře a těšíme se, že si s Vámi popovídáme, pomodlíme a 

povzbudíme navzájem. 
Program setkání: 

10.00 chvály ve staré škole * 10.30 – 12.00 přednáška a adorace * 12.00 – 13.00 oběd 
13.00 – 14.30 přednáška a adorace * 14.30 – 15.30 přestávka na kávu 

15.30 – 17.30 sdílení ve skupinkách, přímluvná modlitba a v 18.00 mše svatá v místním kostele. 
 

Pravidelná setkání modlitebního společenství (modlitba nad Písmem svatým)  
budou po dobu dovolené pana faráře ve středu v 16.00 hodin v klubovně KLASu na staré škole.  

Zveme nové zájemce. Čteme nedělní starozákonní čtení.  
Vlastní Bible s sebou. Těšíme se na vás. 

 

BLÍŽÍ SE SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU – HROMNICE. 
Jako každý rok bude i letos 2. února sloužena mše svatá za ženy, při které budou v obětním 
průvodu přineseny vaše peněžní dary. Tyto dary jsou tradičně určeny na květinovou výzdobu 

kostela, jenž je vždy velmi pěkná, ale zároveň i finančně náročná. 
Proto prosíme vás ženy (ale i muže) o finanční dar podle vašich možností. Peníze můžete dávat do 

konce ledna do pokladničky na stolku pod kůrem. 
Mockrát děkujeme za každý sebemenší dar. 

 

PROSBA Z MOUTNIC 
O letošních Vánocích by ve farnosti Moutnice rádi koupili dárek Pánu Ježíši k Jeho narozeninám – 

lamelu pro Boží příbytek budované kaple Panny Marie v Nesvačilce. 
Farníci prosí: „Prosím, přidejte se k nám! Horní tubus sestává z 1000 lamel, do nichž budou 
vyfrézovaná jména dárců. Za zakoupení jedné z nich o ceně 1000 Kč obdrží dárce certifikát. 

Děkujeme!“ 
Objednávky lamel: moutnice.farnost@email.cz.  nebo 736 014 032. 

Možnost zakoupení také: 
V MOUTNICÍCH VE SMÍŠENÉM OBCHODĚ A KVĚTINÁŘSTVÍ, V NESVAČILCE NA OBECNÍM ÚŘADĚ, 

V TĚŠANECH VE SMÍŠENÉM OBCHODĚ. 
 
 

 NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT…? 
Večer chval ve středu 18. ledna od 18.30 do cca 20.00 hodin v kostele sv. Janů na Minoritské ulici. 

 

MŮŽE SE HODIT …  
telefonní číslo farnosti +420 731 619 807 bude dva týdny nedostupné 

Kontakt na nového hustopečského děkana Otce Jana Nekudu v nepřítomnosti kněze ve 
farnosti je: 723 529 476. 
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