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24. září 2017 
 

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Václav Pich, 2 sestry, rodiče) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

  

14.00 mše svatá (Za farníky)  

25. září 2017 
 

Pondělí 24. týdne v mezidobí 

  

                                                  

  

26. září 2017 
 

Úterý 24. týdne v mezidobí 

7.00 
mše svatá (František Nevídal, manželka, živá a zemřelá 
rodina) 

                                              

  

27. září 2017 
 

Památka sv. Vincence z Paula, 
kněze, 

14.30 req. Marie Navrátilová 

  

18.15 modlitební společenství nad Božím slovem – KLAS 

28. září 2017 
 

Slavnost sv. Václava, 
mučedníka, hl. patrona českého národa 

7.30 mše svatá (Marie Metelková, manžel, snacha) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

18.00 rozjímavá modlitba růžence    

29. září 2017 
 

Svátek sv. archandělů 
Michaela, Gabriela a Rafaela 

7.00 mše svatá (Jan Kaňa, rodiče, sestry a živá rodina) 

  

  

30. září 2017 
 

Památka sv. Jeronýma, 
kněze a učitele církve 

7.00 mše svatá (Jaroslav Kaňa, 2 rodiče, Antonín Korytář) 

                                                                    

  

1. října 2017 
 

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Za farníky) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
mše svatá (Marta Valíčková, prosba o požehnání pro 
novomanžele Zelinkovi) 

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. 
 

 
* Bohoslužby v týdnu 
Ve středu večer v 18.00 hodin je přednáška ve farnosti Moutnice, kterou má Kateřina Lachmanová. Jste na ni 
srdečně zváni. Téma bude o odpuštění. 
Ve čtvrtek je slavnost sv. Václava, státní svátek, a proto mše svatá bude v 7.30 u nás a v 9.00 v Nikolčicích. 
V pátek je změna v času bohoslužby a to: mše svatá bude ráno v 7.00 hodin a večer jste zváni do Orlovny na 
povídání paní Sosnarové o tom, jak přežila gulag. Vstupné je dobrovolné. Velmi doporučuji – její povídání by nás 
mohlo vyprovokovat k přemýšlení, zvláště teď před volbami. Další mše svaté budou v pravidelném čase. 
Ve středu modlitební společenství nad Božím slovem, při kterém čteme, rozjímáme a modlíme se nad nedělním 
starozákonním textem. Scházíme se každou středu (v 18.15) 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. 
* Začínáme také s výukou náboženství, zatím pro tyto třídy: 
   Třetí třída – st – 12.35 škola 



 Čtvrtá třída – pá – 16.00 fara 
 Šestá třída – út – 16.00 v Klasu 
 Devátá třída – pátek 16.15 fara 
* Možnost zakoupení kalendářů, během tohoto týdne, pak je odvezu nazpět do prodejny na Petrově. 
* Příští neděli bychom děkovali za letošní úrodu, a tak vás chci požádat, abyste přinesli v sobotu dopoledne něco ze 
svých zahrad, odpoledne to zde naaranžujeme a v pondělí pak odvezeme potřebným do Betléma v Kloboucích. 
Vím, že letos moc úrody nebylo, ale určitě něco najdeme a máme stále zač děkovat. Takže díky za vaši velkorysost. 
* Sobotní úklid – NEČASOVÁ Marie, ul. Družstevní 
 

Slovo otce biskupa Vojtěcha k Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze 
 

Milé sestry, milí bratři, v dnešním evangelním úryvku jsme slyšeli jedno z mnoha podobenství o Božím 
království. Pán v něm vystupuje jako hospodář starající se o svou vinici. A od rána do večera najímá dělníky, aby 
byla jeho vinice ošetřena a přinášela co největší užitek. Tou vinicí je církev, diecéze, farnost, rodina… V naší 
diecézi, která letos slaví 240. výročí svého založení vás všechny ve jménu Pána vinice zvu ke všestranné pomoci 
na jejím obhospodařování. Co můžeme udělat pro to, aby vinice diecéze vzkvétala a přinášela užitek? Tím 
největším je bezesporu věrný život s Ježíšem Kristem, naším Pánem a vše, co z něj vyplývá. Ovšem starost o vinici 
má i svou hmotnou stránku. Církev u nás není nepředstavitelně bohatá, jak je stále představována ve sdělovacích 
prostředcích. A naše diecéze už vůbec ne. Finanční náhrada od státu nebude stačit na dlouhodobé hmotné zajištění 
diecéze. Proto jsem založil Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze a nyní vás chci vybídnout k jeho 
podpoře. Mým cílem a prosbou je, abyste se stali trvalou součástí velké rodiny malých dárců. Takových, kteří slyší 
Pánova slova: „Pojďte i vy pracovat  na mou vinici.“ Pojďte pomáhat v duchovní i hmotné oblasti. - Jak? Bližší 
informace o organizaci fondu, případně přihlášky budou k dispozici po skončení bohoslužby nebo je naleznete na 
adrese fond.biskupstvi.cz. Váš dar do dnešní sbírky byl první příležitostí do tohoto fondu přispět. Děkuji každému, 
kdo přijme pozvání i nadále pomáhat. Slíbeným denárem odměny za naši spoluúčast je sám Pán a naše 
společenství s ním. Ze srdce vám všem žehnám. Váš biskup Vojtěch. 
 

* 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). 
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