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LITURGICKÉ MEZIDOBÍ
NEDĚLE
2. 7.

13. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ

PONDĚLÍ
3. 7.

PONDĚLÍ
Sv. Tomáš, apoštol

ÚTERÝ
4. 7.

ÚTERÝ
Sv. Prokop, opat

STŘEDA
5. 7.

STŘEDA
SLAVNOST
Sv. Cyril a Metoděj

ČTVRTEK
6. 7.

ČTVRTEK
po 13. neděli v mezidobí

PÁTEK
7. 7.

PÁTEK
po 13. neděli v mezidobí

SOBOTA
8. 7.

SOBOTA
Památka Panny Marie

NEDĚLE
9. 7.

14. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ

7.30
9.00
10.30
14.00

mše svatá (Pavlína Nevídalová, manžel a 2 rodiče)
mše svatá NIKOLČICE
mše svatá (Za farníky)
adorace a svátostné požehnání NENÍ
mše svatá NENÍ

7.00

mše svatá (Augustin Vozdecký, manželka, 2 dcery, 2
zeti)

9.00

mše svatá (František Hanák, 2 rodiče, živá a zemřelá
rodina)
mše svatá NIKOLČICE

7.00
14.00
18.00
7.00

mše svatá NENÍ
Req. Josef Košvica
mše svatá NIKOLČICE NENÍ
mše svatá (Ludvík Rozkydal, manželka, 2 syny a dcera)

7.30

19.00 mše svatá NENÍ
7.00 mše svatá (Jan Kaňa, manželka, zeť, pravnuk, 2 rodiče)

7.30 mše svatá (Za farníky)
9.00 mše svatá NIKOLČICE
10.30 mše svatá (Václav Vozdecký, rodiče, švagr, živá a
zemřelá rodina Vozdecká a Lengálová)
14.00 adorace a svátostné požehnání

Další informace:
MODLÍME SE ZA NAŠI FARNOST:
Každý den ve 21.00 – modlitba jedenkrát Zdrávas Maria a každý pátek v 15.00 korunka k Božímu
milosrdenství. Připoj se i ty!
ÚKLID KOSTELA: ZOUBKOVÁ Marie – ul. Divácká
Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO

Stále probíhají poutě do Žarošic, jsou to tzv. třináctky. Odjezd je z Nikolčic v 17.20 a ze Šitbořic v 17.30.
Autobus je objednaný pouze na tři měsíce dopředu a je to z toho důvodu, že v poslední roce tam jezdilo
čím dál méně farníků. A tak pokud bude tento stav přetrvávat, tak by se musely tyto poutě zrušit a jezdilo
by se na tuto pouť individuálně. Osobně si myslím, že je to škoda.
V neděli 2. července proběhne v Křepicích pouť ke Svaté. Slavnostní mše svatá začne v 15.00.
Od středy 5. července začíná Charismatická konference, která se koná na brněnském výstavišti a potrvá
až do neděle. Doporučuji Vám toto setkání. Mše svaté můžete sledovat na TV Noe, která je bude vysílat

ve středu 5. 7. v 19.00, čtvrtek 6. 7. až sobota 8. 7. v 16.45.
V pondělí 3. 7. v 18.00 bude brigáda na úklid a zametení kůru a věže. Prosím, přijďte. Děkuji.
Při příležitosti 240. výročí založení brněnské diecéze připravuje Diecézní katechetické centrum
poznávací hru „Poklady brněnské diecéze.“ Je určena jednotlivcům nebo skupinám/rodinám bez rozdílu
věku.
Hra bude probíhat od 1. června do 31. října 2017.
Cílem hry je poznat „poklady“ brněnské diecéze – poutní místa, kostely, místa spojená s významnými
osobnostmi a další zajímavosti. V diecézi je pro tuto hru vybráno celkem 61 pokladů (po třech v každém
z dvaceti děkanství plus brněnská katedrála). Účastníci hry, kteří navštíví minimálně devět „pokladů“ a
splní další podmínky, budou zařazeni do slosování. Začátkem listopadu bude ze všech účastníků hry
vylosováno 50 výherců. Ti budou pozváni 2. 12. 2017 na Petrov a obdrží ceny. Informace, pravidla hry a
podrobné podklady jsou k dispozici na stránkách http://biskupstvi.cz/poklady2017.

* Každý 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).
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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