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6. srpna 2017

Svátek PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

7.30

mše svatá (Za bohoslovce)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

10.30 mše svatá (Za nová kněžská a řeholní povolání)
14.00 adorace

7. srpna 2017
Pondělí 18. týdne v mezidobí
8. srpna 2017
Památka sv. Dominika, kněze
9. srpna 2017

Svátek sv. Terezie Benedikty od
Kříže, panny a mučednice
10. srpna 2017

18.30 novéna k sv. Filoméně

18.30 novéna k sv. Filoméně

7.00

mše svatá (Jan Kaňa, manželka, celá rodina)
18.30 novéna k sv. Filoméně

7.00

mše svatá (Marie Krupičková, manžel, 2 rodiče)
18.30 novéna k sv. Filoméně

18.00 mše svatá NIKOLČICE
7.00

mše svatá (rodina Urbánková, Běloušková a Kaňová)

Svátek sv. Vavřince,
jáhna a mučedníka
11. srpna 2017
Památka sv. Kláry, panny
12. srpna 2017
Sobota 18. týdne v mezidobí
Sobotní památka Panny Marie
13. srpna 2017

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

18.00 rozjímavá modlitba růžence 18.30 novéna k sv. Filoméně
18.30 novéna k sv. Filoméně
19.00 mše svatá (Vladimír a Tomáš Tihlaříkovi)
7.00

mše svatá ()

7.30

mše svatá (za farníky)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

10.30 mše svatá (Josef Čermák, za živou a zemřelou rodinu)
14.00 adorace

Každý den ve 21.00 Zdrávas za farnost * každý pátek v 15.00 na vyhlídce, a nejen na ni… modlitba Korunky za farnost.

* prázdniny a dovolené jsou v plném proudu – nezapomínejte nám posílat pohledy z míst, které navštívíte.
* příští neděli 13. srpna tradiční Fatimský den v Žarošicích s dominikánským novoknězem P. Metodějem Maria
Němcem. Odjezd autobusu v 17.30 od zastávky Nikolčická.
* Den Brna 2017 - oslavy Dne Brna zahajuje pontifikální bohoslužba v katedrále svatých Petra a Pavla v pátek 11.
srpna 2017 v 19.00 hodin, které bude předseda brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.
* v sobotu 19. 8. budou v našem kostele oddání Petr Zelinka a Ivanka Dostálová, oba jsou od nás ze Šitbořic.
Pokud někdo ví o nějaké překážce prosím o nahlášení, jinak prosím o modlitbu za snoubence.
* v sobotu 26. 8. budou v našem kostele oddání Andrea Konečná a Petr Zelinka, oba ze Šitbořic. Pokud někdo ví o
nějaké překážce prosím o nahlášení, jinak prosím o modlitbu za snoubence.
* v sobotu 2. 9. budou v našem kostele oddáni Lenka Viktorinová, od nás ze Šitbořic a bude si brát Lukáše Brzosku
z Horní Suché z okresu Karviné. Pokud někdo ví o nějaké překážce prosím o nahlášení, jinak prosím o modlitbu za
snoubence.
* v sobotu 16. 9. budou v našem kostele oddání Marta Valíčková a Michal Zelinka, oba jsou od nás ze Šitbořic.
Pokud někdo ví o nějaké překážce prosím o nahlášení, jinak prosím o modlitbu za snoubence.
* od středy 23. srpna do neděle 27. srpna se koná charismatické setkání v Hájku u Prahy. Doporučujeme. Více na
www.newdawn.cz.

* sobotní úklid – LEJSKOVÁ Iveta, ul. Osvobození
* telefonní kontakt na kněze: 731 619 807
* 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).
Poutní slavnost v kapli Matky Boží u hradu Veveří se bude konat v neděli 13. srpna 2017.
V 9.15 hodin pouť zahajuje mariánská pobožnost, v 9.45 hodin následuje mše svatá.
Kaple Matky Boží zde bude otevřena v následujících termínech: 8. 8. - 11. 8. a 22. 8. 27. 8. 2017 vždy od 10.00 do
17.00 hodin poslední prohlídka začíná v 16.30 hodin.
Již 14. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou proběhne pod záštitou brněnského diecézního biskupa Vojtěcha
Cikrleho v sobotu 2. září 2017 od 9.00 do cca 16.00 hodin v duchu letošního jubilejního roku s heslem:
"Naše diecéze slaví narozeniny“.
Již tradičně je připravený bohatý duchovní a kulturní program pro rodiče, ale i speciální nabídky pro děti a mládež.
Program a více informací: www.crsp.cz
Kardinál Dominik Duka OP vyzývá k modlitbám za Venezuelu a její obyvatele.
Můžeme se připojit k apelu papeže Františka:
„Bratři a sestry, Venezuela prožívá těžké chvíle. Zemí zmítají nepokoje, obyvatele sužuje chudoba, mnoho lidí je
mrtvých, zraněných a zadržených. Jsme katolická, tedy všeobecná církev, a to kromě jiného znamená, že když se
děje něco špatného či bolestného na druhé straně planety, tak se nás to týká. Vyzývám Vás tedy k modlitbě za tuto
zkoušenou zemi, aby v ní zvítězilo právo, základní svobody člověka i respekt a láska k bližnímu. Vložme prosbu za
tuto zemi třeba do přímluv při liturgii a pamatujme na Venezuelu i při své osobní modlitbě.“
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