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NEDĚLE 
2. 4. 

 

5. NEDĚLE 
POSTNÍ 

7.30 
mše svatá (Josef Viktorin, manželka, rodiče, sourozenci, celá 

rodina) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
14.00 

mše svatá (Zdeňka Lengálová, živá a zemřelá rodina) 
křížová cesta – vedou společenství 

PONDĚLÍ 
3. 4. 

PONDĚLÍ 
po 5. neděli postní 

  
 mše svatá není 

  

ÚTERÝ 
4. 4. 

ÚTERÝ 
po 5. neděli postní 

  
7.00 mše svatá (Josef Konečný, manželka, rodiče Tihlaříkovi) 

  

STŘEDA 
5. 4. 

STŘEDA 
po 5. neděli postní 

14.30 pohřeb pí. Marie Týblová (Pešťálová) 
17.30 mše svatá není 

18.15 modlitební společenství s Božím slovem  

ČTVRTEK 
6. 4. 

ČTVRTEK 
po 5. neděli postní 

7.00 mše svatá (Josef Lejska, 2 rodiče a živá rodina) 
17.00 mše svatá NIKOLČICE  
18.00 rozjímavá modlitba bolestného růžence  

PÁTEK 
7. 4. 

PÁTEK 
po 5. neděli postní 

  
19.00 mše svatá (Anna Sáčková, děti a živá rodina) 

  

SOBOTA 
8. 4. 

SOBOTA 
po 5. neděli postní 

7.00 mše svatá (Marie Kaňová, manžel a živá rodina) 
 9.00 – 11.45 velikonoční zpovídání v kostele 
 v Brně je diecézní setkání mládeže s biskupem 

NEDĚLE 
9. 4. 

 

KVĚTNÁ NEDĚLE 
zpívané pašije podle Matouše 

začíná Svatý týden 

7.00 mše svatá (Zdenek a Ankica Ramljákovi a 3 děti) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
14.00 

mše svatá (za farníky) 
křížová cesta přes vesnici sraz na ul. Mlýnská u rybníčka 

 

Další informace:    
 

MODLÍME SE ZA NAŠI FARNOST:  

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

ÚKLID KOSTELA: VOZDECKÁ Oldřiška – ul. Nikolčická 

  

Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO 
 

Dnes je výměna růžencových lístků.    
 

Dnes odpoledne ve 14.00 hod bude křížová cesta vedou ji jednotlivá společenství, během ní vám budu 
k dispozici ke svátosti smíření, nebo duchovním rozhovorům. 

Příští týden bude křížová cesta mládeže a bude venku, půjdeme od rybníčka směrem ke kostelu (tedy za 
vhodného počasí). 

Od 13.00 hodin budeme zapisovat vaše intence na další čtyři měsíce. A po křížové cestě budeme vybírat 
500 Kč na pouť do Králík a Neratova. Prosím o zaplacení. 

 

Celý týden se ponese v duchu postní doby. 
V sobotu nás předešla na věčnost paní Marie Týblová. Pohřeb bude mít ve středu a to ve 14.30 hodin, 

pamatujme na ni i na pozůstalé ve svých modlitbách. Večerní mše svatá ve středu pak již nebude. 
V ostatní dny budou bohoslužby podle zavedeného pořádku. 

 

V pátek je první pátek v měsíci od devíti hodin budu navštěvovat naše nemocné. 



 
 
 
 

V sobotu je pak zpovědní den v naší farnosti. Od 9.00 hodin do 11.45 hodin vám budeme k dispozici.  
Tak si přijďte vykonat svátost smíření, ať s čistým srdcem můžeme slavit tyto významné svátky. 

 

V pondělí byla brigáda kolem našeho kostela a fary, a tak moc děkuji všem, kdo jste přišli a pomohli 
uklidit po zimě. 

 

Příští neděli bude „Květná neděle“ ranní mše svatá bude už v 7.00 hodin. Budou zpívané pašije. 
 

Dnes 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. 
 

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…? 
 

Týden modliteb za mládež proběhne v týdnu před Květnou nedělí 2. – 9. dubna 2017.  
Brožurku s modlitbami k této příležitosti najdete na http://tmm.signaly.cz a také jako aplikaci pro systém 

Android v obchodu GooglePlay.  
 

Diecézní setkání mládeže  
Otec biskup Vojtěch zve mladé na Diecézní setkání mládeže, které se bude konat v katedrále sv. Petra a 

Pavla v Brně na Petrově v sobotu 8. dubna 2017 od 8.30 do 16.00 hodin.  
Začínáme v 8.30 h v katedrále. Už nyní si můžete zarezervovat dopolední přednášky a workshopy.  

Na co se můžeš těšit? Na skvělou atmosféru, na setkání s Kristem, na osobnější setkání s otci biskupy, 
na mladé lidi, jako jsi ty, na setkání nad zajímavými tématy, např.: specifika mužské a ženské výchovy, 

příprava tábora, olympijské hry očima olympijského kaplana, umělé oplodnění a další různá témata. 

Mottem letošního setkání je citát z Lukášova evangelia: „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný.“  
Více informací a rezervace do dopoledních skupin na www.brno.signaly.cz.  

 

MŮŽE SE HODIT …  
 

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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