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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) 

 adorace nebude                                                 

4. září 2017 
 

Pondělí 22. týdne v mezidobí 

  

                                                  

  

5. září 2017 
 

Úterý 22. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Antonie Vozdecká, 2 rodiče) 

                                              

  

6. září 2017 
 

Středa 22. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Anna Vozdecká, manžel, 2 rodiče a živá rodina) 

                                                   

18.15 modlitební společenství nad Božím slovem 

7. září 2017 
 

Čtvrtek 22. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá () 

18.00 mše svatá NIKOLČICE 

18.00 rozjímavá modlitba růžence    

8. září 2017 
 

Svátek Narození Panny Marie 

  

  

19.00 mše svatá (František Kokeš, 2 rodiče a živá rodina) 

9. září 2017 
Sobota 22. týdne v mezidobí 

Sobotní památka Panny Marie 

7.00 mše svatá () 

   

  

10. září 2017 
 

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Za farníky) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Václav Vozdecký, 2 rodiče a živá rodina) 

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. 
 

* Dnes 3. září nebude svátostné požehnání. 
* Bohoslužby v týdnu budou pravidelné, tak jak jsme zvyklí. 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. 
* Připomínám všem dětem, aby si nezapomněly vzít přihlášky do náboženství a byl bych rád, kdyby se mi 
vyplněné do konce týdne vrátily. Osobně, či schránkou na faře. 
* Ve středu opět zveme na 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. 
* Většina z vás zná otce Mariana Kuffu. Tento charismatický kněz bude mít přednášku a pak sloužit mši svatou v 
úterý ve farnosti Skalica – na Slovensku. Není to od nás daleko, tak vám nabízím tuto možnost udělat si výlet a 
prožít si s ním jedno odpoledne. Přednášku má v 15.00 hodin a v 18.00 mši svatou. Podrobnosti jsou na nástěnce. 
* Chtěl bych požádat ty z vás, kdo můžete a chcete sloužit službou vyučování náboženství v novém školním roce, 
abyste přišli za mnou do zákristie – moc děkuji. 
* Také se nám blíží Zlatá sobota v Žarošicích, tak jen připomínám mládeži, aby se nezapomněli domluvit a také 
připravit sochu Panny Marie. Zároveň vás chci všechny pozvat na společné slavení pouti v Žarošicích. Odjezd 



autobusu bude v 15.00 hodin od dolní zastávky, společně se setkáme už tradičně na rozcestí před Žarošicemi v 
15.45 hodin a spolu půjdeme procesím do kostela. Večer se pak zúčastníme mše svaté a průvodu s mariánskými 
sochami přes vesnici. Přijďme v hojném počtu oslavit narozeniny Panny Marie. Prosím krojované, aby svou účast 
potvrdili a nahlásili Renatce Viktorínové. 
* 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 – RYŠAVÁ Anežka, ul. Dlouhá 
* 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). 
 

K letošnímu 240. výročí založení brněnské diecéze připravilo Diecézní muzeum výstavu s názvem Brněnská 
diecéze ve fotografiích. Na výstavě se představí 38 převážně amatérských fotografů se svými snímky, které tito 
autoři dodali na základě výzvy diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho v předem určeném termínu. Jednašedesát 

vybraných fotografií představuje katedrálu svatých Petra a Pavla jako první chrám diecéze a život v jednotlivých 
farnostech. Naši farnost prezentují dvě fotografie. Výstava byla poprvé k vidění na 14. diecézní pouti rodin ve 
Žďáru nad Sázavou. Poté bude výstava instalována v rámci oslav výročí diecéze v areálu brněnského Petrova. 

 
Pouť k P. Marii Bolestné na staveništi kaple v Nesvačilce bude dne 10. září 2017. Mši svaté v 10.30 hodin bude 

předsedat Mons. Ján Bučík z trnavské arcidiecéze. 
 
 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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