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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                                           

2. října 2017 
 

Památka svatých andělů strážných 

  

18.00 chórová modlitba celého růžence                                            

  

3. října 2017 
 

Úterý 26. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Antonín Franěk, 2 zeti, 2 rodiče a živá rodina) 

                                              

  

4. října 2017 
 

Památka sv. Františka z Assisi 

 od 17.00 chórová modlitba růžence s dětmi 

17.30 mše svatá (František Čapka, 2 rodiče, bratr, švagr, živá rodina)                              

18.15 modlitební společenství nad Božím slovem – KLAS 

5. října 2017 
 

Čtvrtek 26. týdne v mezidobí 

7.00 
mše svatá (Za rodiny Jana a Žofie Viktorinových, živé i 
zemřelé) 

18.00 mše svatá NIKOLČICE 

18.00 rozjímavá modlitba růžence    

6. října 2017 
 

Pátek 26. týdne v mezidobí 

 od 9.00 návštěva nemocných 

  

19.00 
mše svatá (Václav Vozdecký, manželka, rodiče, sestra a     
švagrová) 

7. října 2017 
 

Památka Panny Marie Růžencové 

7.00 mše svatá (Alois Vahala, manželka, sourozenci) 

                                                                    

19.00 charismatické společenství v kostele 

8. října 2017 
 

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 
mše svatá (Jenovéfa Konečná, manžel, 2 rodiče a Boží ochranu 
pro živou rodinu) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Marie Zelinková, manžel 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 ve 14.00 hodin svátostné požehnání. 
* bohoslužby v týdnu 
Ve středu v 17.30 mše svatá nejen pro děti. A chtěl bych pozvat děti, které mají trošku dobrý hlásek, aby přišly na 
zkoušku písniček na faru ve středu v 17.00 hodin. Další mše svaté budou v pravidelném čase. 
* Minulý týden se vybralo do fondu na podporu kněží a brněnské diecéze celkem 23400,- Kč.  Pán Bůh zaplať. 
* Ve středu je 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. 
* V pátek je první pátek v měsíci od devíti hodin budu navštěvovat naše nemocné a v sobotu večer je pak 
společenství účastníků charismatické obnovy v 19.00 hodin v kostele. 



* Děkuji všem, kdo jste přispěli ze svých zahrad a polí pro potřebné, kteří žijí v Diakonii Betlém v Kloboukách u 
Brna. V pondělí, nebo v úterý si to přijedou vyzvednout. Díky moc. 
* Začínáme také s výukou náboženství: zatím tyto třídy 
 Třetí třída – středa – 12.35 škola 
 Čtvrtá třída – pátek – 16.00 fara 
 Šestá třída – úterý – 16.00 v Klasu 
 Devátá třída – pátek 16.15 fara 
* K pouti do Svaté země, už teď se vás přihlásilo víc, než je zatím možné pojmout, ale nezoufejme, pokusím se s 
tím ještě něco udělat, tak zájemci i když třeba jako náhradníci, se stále můžou u mě nahlásit. Děkuji. 
* sobotní úklid – HUTÁKOVÁ Bohumila, ul. Osvobození. 
* 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 naleznete na adrese fond.biskupstvi.cz. 

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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