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NEDĚLE 
12. 3. 

 

2. NEDĚLE 
POSTNÍ 

7.30 mše svatá (Marta Valíčkova, živá rodina a Boží ochranu) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
14.00 

mše svatá (František Jelínek, 2 rodiče a celá rodina) 
křížová cesta – vedou ženy 

PONDĚLÍ 
13. 3. 

PONDĚLÍ 
po 2. neděli postní 

4. výročí zvolení papeže 
Františka 

  
 mše svatá není 

18.00 chórová modlitba celého růžence 

ÚTERÝ 
14. 3. 

ÚTERÝ 
po 2. neděli postní 

  
7.00 mše svatá (Antonín Franěk, rodiče a živá rodina) 

  

STŘEDA 
15. 3. 

STŘEDA 
po 2. neděli postní 

7.00 mše svatá (Josef Vozdecký, manželka, syn a rodiče) 
  

16.00 modlitební společenství s Božím slovem  

ČTVRTEK 
16. 3. 

ČTVRTEK 
po 2. neděli postní 

7.00 mše svatá (František Zoubek, manželka, živá rodina) 
17.00 mše svatá NIKOLČICE  

17.00 rozjímavá modlitba bolestného růžence  

PÁTEK 
17. 3. 

PÁTEK 
po 2. neděli postní 

  
19.00 mše svatá (Marie Sáčková, manžel, syn a celá rodina) 

  

SOBOTA 
18. 3. 

 SOBOTA 
po 2. neděli postní 

7.00 mše svatá (Josef Novák, manželka, syn a 2 rodiče) 
  

18.00 setkání účastníků semináře „ROZNĚCUJ PLAMEN“ 

NEDĚLE 
19. 3. 

 

3. NEDĚLE 
POSTNÍ 

 

7.30 mše svatá (Štěpán Konečný a manželka) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
14.00 

mše svatá (Josef Strouhal, bratr a 2 rodiče) 
křížová cesta – vedou lektoři 

 

Další informace:    
 

MODLÍME SE ZA NAŠI FARNOST:  

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

ÚKLID KOSTELA: NEČASOVÁ Marie – ul. Družstevní 
  

Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO 
 

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.  

Doporučuji se křížové cesty pomodlit doma v soukromí – třeba v pátky, který je dnem, kdy zemřel Kristus. 
 

Mše svaté v týdnu budou téměř pravidelné, kromě středy, kdy nebude večerní mše svatá, ale ráno v 7.00. 
Děti mají tento týden prázdniny a už tradičně se děti z naší farnosti účastní tábora PRANAF a ve středu 
bych je rád po ranní mši svaté navštívil. Kdyby někdo chtěl poslat dětem nějakou dobrotu, tak mi ji do 

středeční ranní mše svaté můžete předat. 

 

Plánuje se obnovení farního tábora, tzv. Chaloupek. Chaloupky se budou konat v termínu  
od 9. do 16.7.2017 na faře v Měříně. Bude to tedy týdenní tábor pro děti od 7 do 12 let pod vedením 

mladých z naší farnosti Hlavní vedoucí bude Anežka Kaňová. Podrobnější informace budou vyvěšeny 
během března na farních stránkách a vzadu na nástěnce. Přihlášky potom budou elektronicky přes 

internet. (Kapacita tábora je 30 dětí a při přihlašování bude záležet na rychlosti přihlášení.)  
Rezervujte, proto prosíme pro svoje děti tento termín. 

 



Slavnost sv. Josefa se letos přesouvá z neděle 19. na pondělí 20. března. 
 

Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka. 
 

Rád bych se po delší době sešel s farní radou, a tak je prosím, aby si rezervovali trochu času příští neděli 
po křížové cestě. 

 
Také je potřeba se rozhodnout, zda pojedete letos do Medžugorje jelikož je potřeba domluvit a zajistit 

místa v autobusu a ubytování. Prosím, zapište se na seznam na stolku pod kůrem.  
 

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) 

 

 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 
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