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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) 

                                        

9. října 2017 
 

Pondělí 27. týdne v mezidobí 

  

18.00 chórová modlitba celého růžence                                            

  

10. října 2017 
 

Úterý 27. týdne v mezidobí 

  

                                              

  

11. října 2017 
 

Středa 27. týdne v mezidobí 

  

17.00 chórová modlitba růžence světla s dětmi                               

17.30 modlitební společenství nad Božím slovem – KLAS 

12. října 2017 
 

Čtvrtek 27. týdne v mezidobí 

  

18.00 rozjímavá modlitba růžence světla 

     

13. října 2017 
 

Pátek 27. týdne v mezidobí 

  

 Fatimský den v Žarošicích (17.30 růženec – 18.00 mše svatá) 

  

14. října 2017 
 

Sobotní památka Panny Marie 

  

18.30 večer chval v kostele                                                             

  

15. října 2017 
 

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Václav Nevídal, rodiče) 

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. 
 

* Tento týden bude kněz mimo farnost = nebudou bohoslužby. V případě nutnosti se obraťte na děkanství. 
* Dnes není svátostné požehnání 
* Ve středu modlitební společenství nad Božím slovem při kterém čteme, rozjímáme a modlíme se nad nedělním 
starozákonním textem. Scházíme se každou středu (tento týden mimořádně už v 17.30!) 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. 
* K modlitbě růžence se můžeme sejít v pondělí, ve středu s dětmi a ve čtvrtek. Zkusme si udělat čas, dokud je čas! 
* V sobotu večer vás zvu do kostela na modlitbu chval. Můžeme se sejít a společně chválit Pána v 18.30 hodin. 
* Začínáme také s výukou náboženství: zatím tyto třídy 
 3. třída – středa – 12.35 škola                             4. třída – pátek – 16.00 fara 
 6. třída – úterý – 16.00 v Klasu                           9. třída – pátek 16.15 fara 
* Již se nám naplno rozběhla výuka náboženství. Jen pro připomínku. První třída má náboženství ve škole a to 
v pondělí pátou vyučovací hodinu. Druháci ve středu také ve škole a také pátou vyučovací hodinu. 
Ostatní je už beze změn. Třeťáci a deváťáci, které učí pan farář, nebudou mít tento týden náboženství. 



* Pomalu a jistě se nám také blíží misijní neděle, a tak už tradičně vás zvu k upečení misijního koláče, který by se 
příští týden po bohoslužbách prodával. Opět prosím nejen ženy, ale i šikovné muže event. děti, aby něco napekli a 
přinesli to během soboty, nebo i v neděli ráno na faru nebo do kostela. Moc děkuji. 
* Sobotní úklid – ZOUBKOVÁ Marie, ul. Divácká. 
* 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). 
 

V pátek 13. října od 15:00 hod. bude v Brně v kině Scala (Moravské nám. 3) přednášet astrofyzik Dr. Jiří Grygar na 
téma Pohledy do nebe. Podtitul přednášky zní: „Co poznatky moderní astronomie napovídají pro náš život“, 

přednáška je přístupné bez předchozího přihlašování. 
 

EKUMENICKÁ POUŤ JIŽNÍ MORAVOU se bude konat v sobotu 14. října 2017. 
Matice velehradská a brněnský seniorát Českobratrské církve evangelické pořádají pro všechny zájemce, mladší i 

starší, jednotlivce, páry i rodiny pěší pouť z Brna do Nosislavi po památných místech židlochovického panství, 
která v minulosti spojovala i dělila křesťany podjednou i podobojí, Čechy i Němce na obou březích Svratky. 
Ekumenická pouť „Pojďme spolu“ navazuje jak na tradici poutí katolických, např. vranovské, křtinské nebo 

velehradské, tak na novější tradici brněnských Poutí smíření a dává této tradici ekumenický rozměr. 
Cílem pouti je připomenout soužití katolíků a evangelíků, Čechů a Němců na jižní Moravě a nabídnout příležitost 

ke společné modlitbě a zpěvu na těch místech, jež se v minulosti stávala často místem bolestného rozdělení a 
nepochopení. 
Kdy a kde? 

V sobotu 14. října 2017 v 8.30 sraz na mostě u soutoku Svratky a Svitavy (parkoviště u Olympie) 9.00 začátek 
pouti na špici mezi oběma řekami 

Kudy a jak? 
Pouť je dlouhá 23 km a počítáme s tím, že ji projdeme za 7 hodin včetně zastavení a občerstvení: 
1. zastavení: soutok Švarcavy a Svitavy jako symbol soužití (Němci a Češi, evangelíci a katolíci) 

2. zastavení: Modřice jako příklad staré německé kolonizace Brněnska 
3. zastavení: benediktinský klášter v Rajhradě 

4. zastavení: kostel Nanebevzetí Panny Marie v Blučině a jeho evangelická i katolická historie 
5. zastavení: Židlochovice jako sídlo panství 

6. zastavení: evangelický sbor v Nosislavi od počátků české reformace do dneška 
7. zastavení: kostel sv. Jakuba staršího v Nosislavi a jeho evangelická i katolická historie 

 Nač se připravit? 
Oblečení pro každé počasí. Jídlo a pití si prosím vezměte vlastní – posilnit se můžete při zastavení v Rajhradě. 

Pro případ naprosté nepřízně počasí nebo fyzické indispozice je připraveno doprovodné vozidlo. 
V nosislavském sboru nabídneme vyčerpaným poutníkům guláš a čaj. 

 Jak zpátky? 
Autobus linky 522 umožňuje návrat z Nosislavi do Šitbořic (odjezd v 16.51 případně 18.51), jízdní doba je 20 min. 
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