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LITURGICKÉ MEZIDOBÍ – DOBA POSTNÍ    

NEDĚLE 
26. 2. 

 

8. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Jaroslav Holacký, 2 rodiče, 2 zetě) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
14.00 

mše svatá (za farníky) 
adorace a svátostné požehnání 

PONDĚLÍ 
27. 2. 

PONDĚLÍ 
8. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

  
 mše svatá není 
  

ÚTERÝ 
28. 2. 

ÚTERÝ 
8. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

  
7.00 mše svatá (Václav Němeček, otec, živá rodina) 

  

STŘEDA 
1. 3. 

POPELEČNÍ STŘEDA 
den přísného postu 

17.00 mše svatá NIKOLČICE  
18.30 mše svatá (František Kokeš, 2 rodiče, živá rodina) 

 modlitební společenství s Božím slovem nebude 

ČTVRTEK 
2. 3. 

ČTVRTEK 
po Popeleční středě 

7.00 mše svatá (Jenovéfa Tesařová, manžel, 2 rodiče) 
 mše svatá NIKOLČICE nebude 

17.00 rozjímavá modlitba bolestného růžence  

PÁTEK 
3. 3. 

PÁTEK 
po Popeleční středě 

  
19.00 mše svatá (živá a zemřelá rodina Vávrova) 

  

SOBOTA 
4. 3. 

 SOBOTA 
po Popeleční středě 

7.00 mše svatá (Františka Drabálková, 2 rodiče) 
  

18.00 setkání účastníků semináře „ROZNĚCUJ PLAMEN“ 

NEDĚLE 
5. 3. 

 

1. NEDĚLE 
POSTNÍ 

 

7.30 mše svatá (za farníky) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
14.00 

mše svatá (Petr Kašpar, sestry, švagři a rodiče) 
křížová cesta – vedou muži 

 

Další informace:    
 

MODLÍME SE ZA NAŠI FARNOST:  

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

ÚKLID KOSTELA: KRUPIČKOVÁ Marie – ul. U cihelny 

  

Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO 
 

Popeleční středa je dnem přísného postu a to znamená:  
pro lidi od 14 roků platí tento den půst do masa,  

pro lidi ve věku 18–60 let se k tomu přidává ještě půst újmy,  
to znamená, že se mohou dosyta najíst pouze jednou za den. 

 

Dnes je výměna růžencových lístků. 
 

St – je popeleční středa, začátek svaté doby postní a zároveň je to den přísného půstu. Mše svaté budou 
v 17.00 hod. v Nikolčicích a pak v 18.30 u nás. Při obou těchto mších svatých budu udělovat popelec. 

V době postní se doporučuje nám křesťanům zříct se veškerých radovánek a více než kdy jindy rozjímat 
nad Kristovým utrpením a jeho význam pro nás – lidstvo, i významu pro mě osobě.  

Proto také v této době budeme mívat opět každou neděli ve 14.00 hodin v kostele křížovou cestu.  
Opět doporučuji se křížové cesty pomodlit i doma v soukromí – třeba v pátky, protože pátek je dnem 

postním, pátek je den, kdy zemřel Kristus. 
 

V pátek je první pátek v měsíci. Návštěvy nemocných od 9.00 hodin. 



 

Příští neděli bude možnost zakoupit si opět zdobené svíčky, které vyrábí sestra Lenka Marie z Vranova. 
Zakoupením těchto pěkných svící můžete podpořit i ji, protože ona žije v poustevně a hlavní poslaní 

jejího života je modlitba, ale také musí z něčeho žít. Tak doporučuji udělat dobrý skutek a něco si koupit. 
☺ 

 

Dnešní sbírku bude odeslána na biskupství a je to sbírka „Svatopetrský haléř“. 
 

POSTNÍ DOBA a co s ní……? 
Ve středu vstoupíme do postní doby nebo také na začátek čtyřicetidenního putování pouští během které 
se máme modlitbou, postem a almužnou připravit na největší svátky naší víry. Těchto čtyřicet dní nás má 

vnitřně očistit a připravit na oslavu velikonočního tajemství Kristovy smrti a vzkříšení. 
 
 

Pro toto svatopostní období nabízíme několik podnětů, které nám mohou pomoci prožít tuto dobu na 
hlubině s našim Pánem: 

 

* nejdůležitějším krokem je najít nový vztah k eucharistii – mše svatá (budu se snažit udělat si čas – 
co by za to dali jinde kdyby mohli jít každý den na mši – je to velká milost a nezasloužený dar) 

* začít postní dobu přijetím svátosti smíření – zpověď 
* modlitba růžence – nejen soukromně ale i ve společenství (budu přicházet přede mší svatou na 

celý růženec a alespoň jednou během postní doby přijdu na čtvrteční rozjímavý růženec) 
 * modlitba křížové cesty – ve středu nejen pro děti a v neděli odpoledne 

* četba Písma svatého – Bible (rozpis biblické četby pro postní dny je v kostele na stolku pod kůrem 
nebo si jej můžete stáhnout z farních stránek a vytisknout) 

* POSTNÍ DOBA hrou aneb Půst s kostkou – postní iniciativa z komunity Blahoslavenství  
MÁTE-LI SRDCE DÍTĚTE A ŠPETKU DOBRÉ VŮLE PROŽIJTE POSTNÍ DOBU S TOUTO HROU! 

Text s návodem jsou ke stažení na farních stránkách. 
* každý postní pátek bude možnost sejít se v 15.00 hodin na vyhlídce na Domaninách  

ke kající modlitbě korunky k Božímu milosrdenství za Šitbořice (budeme vyprošovat dary 
smíření, odpuštění a uzdravení vztahů pro obyvatele obce – jde o přímluvnou modlitbu) 

 

Pravidelná setkání modlitebního společenství (modlitba nad Písmem svatým)  
budou ve středu v 18.15 hodin v klubovně KLASu na staré škole.  

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

 NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT…? 
 

Výstava Brněnská diecéze ve fotografiích. V roce 2017 oslaví naše diecéze 240. výročí od svého 
založení. Součástí oslav bude také výstava s názvem Brněnská diecéze ve fotografiích, do které do 30. 
června 2017 můžete přispět i Vy svými fotografiemi na téma „Katedrála sv. Petra a Pavla – hlavní chrám 

diecéze“ a „Ze života naší farnosti“.  Další informace na stránkách www.biskupstvi.cz.  
 

MŮŽE SE HODIT …  
Farnost Brno-Lesná, která hodlá postavit nový kostel zasvěcený sestře Restitutě Kafkové, se na nás 

obrací s následující prosbou: Dovoluji si Vás poprosit o pomoc a solidární službu s naší farností, která 
stále ještě shání finanční prostředky na stavbu nového kostela v Brně-Lesné. V měsíci březnu končí 

poslední možnost výměny papírových padesátikorun. Dle zpráv z ČNB je jich u lidí roztroušeno ještě za 
několik stovek milionů korun a od 1.4. budou mít jen nepatrnou hodnotu pro sběratele...kdo nechce, aby 
tyto prostředky propadly ve prospěch státu, může nám je darovat na stavbu kostela. Dále Vás prosíme, 

abyste nám takto sesbírané bankovky poslal nejpozději v pátek 24. března, abychom je ještě stačili 
v brněnské ČNB vyměnit. Děkujeme! O.Pavel Hověz, farář. 

 

Domácí hospic Tabita, Kamenná 36, Brno, přijme do svého rozvíjejícího se týmu zdravotní sestry/bratry a 
pečovatelky či pečovatele. Více informací najdete na www.hospicdoma.cz.  

 

telefonní číslo farnosti - 731 619 807  
Kontakt na děkana v nepřítomnosti kněze ve farnosti - O. Jan Nekuda je: 723 529 476 

 

FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 09/2017 
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ – DOBA POSTNÍ 

 


