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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 (za farníky) 
křížová cesta – vedou lektoři 

PONDĚLÍ 
20. 3. 

Slavnost  

SVATÉHO JOSEFA 
SNOUBENCE PANNY MARIE 

  
 mše svatá není 

  

ÚTERÝ 
21. 3. 

ÚTERÝ 
po 3. neděli postní 

  
7.00 mše svatá (rodina Kaňova a Lejskova) 

  

STŘEDA 
22. 3. 

STŘEDA 
po 3. neděli postní 

17.00 dětská křížová cesta 
17.30 mše svatá (Pavlína Fialová, manžel, celá živá rodina) 
18.15 modlitební společenství s Božím slovem  

ČTVRTEK 
23. 3. 

ČTVRTEK 
po 3. neděli postní 

7.00 mše svatá (Antonie Viktorinová, manžel, 2 rodiče) 
17.00 mše svatá NIKOLČICE  
17.00 rozjímavá modlitba bolestného růžence  

PÁTEK 
24. 3. 

PÁTEK 
po 3. neděli postní 

  
15.00 pohřeb p. Tesař Jaroslav 
19.00 mše svatá není 

SOBOTA 
25. 3. 

Slavnost 
ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 

7.00 mše svatá (Jaroslav Kaňa, 2 rodiče) 
  
  

NEDĚLE 
26. 3. 

 

4. NEDĚLE 
POSTNÍ 

 

7.30 mše svatá (za farníky) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
14.00 

mše svatá (Josef Franěk, Josef Urbánek, živou a zemřelou 
rodinu) 
křížová cesta – vedou zpěváci 

 

Další informace:    
 

MODLÍME SE ZA NAŠI FARNOST:  

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

ÚKLID KOSTELA: HUTÁKOVÁ Bohumila – ul. Osvobození 

  

Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO 
 

Dnes ve 14.00 hodin křížovou cestu vedou lektoři, příští týden prosím, aby se vedení ujali zpěváci.   
Během křížové cesty, budu k dispozici pro ty, kteří si chtějí vykonat svátost smíření, nebo duchovní 

pohovor. Po křížové cestě bude na faře setkání farní rady. 
 

Dnes je pravidelná měsíční sbírka – Pán Bůh zaplať za vaše dary. 
 

Ve středu společenství manželských párů v Klasu v 19.00 hodin 
 

Ze soboty na neděli je změna času, přecházíme ze zimního na letní – noc bude o hodinu kratší. 
 

Rád bych uskutečnil poutní zájezd v pondělí 8. května, kdy je státní svátek. Jeli bychom společně na 
poutní místo Králíky a do Neratova. Prosím, zapište se do seznamu na stolku pod kůrem.  

 

Děkuji moc všem, kdo jste něco napekli a poslali na tábor dětem na PRANAF.  
Bylo toho dost a bylo to moc dobré. Děkuji 

 

V neděli 2. dubna v 15.00 hodin bude mít ve farnosti Hustopeče přednášku na téma „Překážky usmíření“ 



Kateřina Lachmanová – jste srdečně zváni. Přednáška se uskuteční v kostele. Pak bude následovat 
adorace. Bude možnost i zakoupení knih, které ona napsala. 

 

V pátek 28. dubna od 17.00 hodin bude v Hustopečích socha Panny Marie Fatimské v rámci přípravy na 
jubilejní oslavy 100. výročí zjevení a národní pouti do Fatimy. 

 

Asi jste všichni zaregistrovali, že v sobotu nás předešel na věčnost pan kardinál Miloslav Vlk.  
Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle bude v úterý 21. března 2017 v 19.00 hodin sloužit v katedrále 

sv. Petra a Pavla rekviem za zesnulého kardinála Miloslava Vlka. 
Všichni jsou otcem biskupem Vojtěchem zváni, aby se spojili v modlitbě za pana kardinála. 

 

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. 

 

POSTNÍ DOBA a co s ní……? 
Prožíváme postní dobu 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 se v 15.00 hodin scházíme na vyhlídce na Domaninách  

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

 

NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT…? 
 

V pátek 24. března od 19.00 hodin se uskuteční VEČER CHVAL v kostele v Újezdě u Brna. 
Na Večer chval naváže iniciativa 24 hodin pro Pána, vzniklá z podnětu papeže Františka výstavem 

Nejsvětější svátosti s následnou celonoční adorací. 
 
 

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 …  
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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