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27. srpna 2017 
 

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Josef Konečný, manželka, 2 rodiče a bratr Jan) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Na úmysl dárce) 

14.00 adorace                                                  

28. srpna 2017 
 

Památka sv. Augustina, 
biskupa a učitele církve 

  

                                                  

  

29. srpna 2017 
 

Památka 
Umučení sv. Jana Křtitele 

7.00 mše svatá (Josefa Kaňová, manžel, 2 rodiče a živá rodina) 

                                              

  

30. srpna 2017 
 

Středa 21. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Na úmysl dárce) 

                                                   

18.15 modlitební společenství nad Božím slovem 

31. srpna 2017 
 

Čtvrtek 21. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Oldřich Dostál, 2 bratři, 2 rodiče) 

18.00 mše svatá NIKOLČICE 

18.00 rozjímavá modlitba růžence    

1. září 2017 
 

Pátek 21. týdne v mezidobí 

  

  

19.00 mše svatá () 

2. září 2017 
Sobota 21. týdne v mezidobí 

Sobotní památka Panny Marie 

7.00 mše svatá () 

   

  

3. září 2017 
 

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
žehnání aktovek a školních pomůcek 

7.30 mše svatá (Za živé a zemřelé z ročníku 1947) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Za farníky) 

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 vrcholí – nezapomínejte nám posílat pohledy z míst, které navštívíte. 
* Bohoslužby v týdnu budou pravidelné, tak jak jsme zvyklí. Také vyzývám vás, kteří můžete, abyste chodili na 
mše svaté. Je to většinou jen 35 minut denně! Tak se zamysleme nad tím, co je důležitější než tato půlhodinka. 
* Dnes ve 14.00 hodin bude svátostné požehnání. 
 
Nebuďme líní a pohodlní přijít za eucharistickým Ježíšem do kostela a v tichu adorace mu povědět co momentálně 

prožívám… vzdát mu chválu za to, že je mým Bohem a Pánem. Odevzdat mu svůj život se všemi radostmi i 
bolestmi, otevřít mu svoje prázdné dlaně a s vědomím své vlastní slabosti a nedokonalosti mu předložit to, co nám 

leží na srdci, co nás trápí a bolí. A náš mocný a svatý Pán je připraven nám pomáhat a žehnat. 
Přijďte a uvidíte, že těch 20–25 minut strávených před Ježíšem, budou tím nejlépe využitým a Bohem požehnaným 

časem. A věřte, že Bůh bude konat a my se nebudeme stačit divit. Kéž k tomu máme sílu a odvahu… 
 

* V pátek je první pátek v měsíci od 9.00 hodin budu navštěvovat naše nemocné. 
* Od středy opět začíná pravidelné modlitební společenství nad Božím slovem, při kterém čteme, 
rozjímáme a modlíme se nad nedělním starozákonním textem. Scházíme se každou středu v 18.15 hodin v 



Klasu na staré škole. Pokud máte chuť a odvahu prožít něco nového a skrze Boží slovo se nechat formovat 
a vést naším Pánem, přijďte mezi nás a mohu vás ujistit, že nic neztratíte jen získáte… a ne málo. Těší se 
na vás Petr.   
* V sobotu večer v 19.00 hodin bude v kostele modlitební společenství účastníků charismatické obnovy. 
* V neděli 3. září při mši v 10.30 bude žehnání aktovek a školních pomůcek – zveme nejen žáky ale i studenty 
* Minulou neděli se vybralo při pravidelné sbírce na potřeby kostela 39 996 Kč. Velké Pán Bůh zaplať! 
* Chtěl bych požádat ty z vás, kdo můžete a chcete sloužit službou vyučování náboženství v novém školním roce, 
který nám již brzy započne, abyste přišli za mnou do zákristie – moc děkuji. 
* Během týdne budou přihlášky do náboženství vzadu na stolíku pod kůrem, tak si je pak můžete vzít. 
* Také se nám blíží Zlatá sobota v Žarošicích, tudíž jen připomínám mládeži, aby se nezapomněli domluvit 
a také připravit sochu Panny Marie. 
* 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. 
* Sobotní úklid – URBÁNKOVÁ Růžena, ul. Pod Svatojánkem. 
* Telefonní kontakt na kněze: 731 619 807 
 

* Každý pátek se v 15.00 hodin scházíme na vyhlídce na Domaninách 
ke smírné modlitbě korunky k Božímu milosrdenství za obec Šitbořice a její obyvatele 

(vyprošujeme dary smíření, odpuštění a uzdravení vztahů – jde o přímluvnou modlitbu). 
 

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 
 

 Otec biskup Vojtěch Cikrle srdečně zve do Brna na Petrov všechny děti z brněnské diecéze, které ve školním roce 
2016-17 poprvé přistoupily ke svatému přijímání. Kromě duchovního programu a setkání s otcem biskupem pro ně 
budou připravena různá stanoviště a hry. Děti budou mít příležitost prohlédnout si také některá zajímavá místa na 

Petrově a v jeho blízkém okolí. Setkání bude v pátek 29. září 2017 od 9:00 do 14:30 hodin. 
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