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29. října 2017 
 

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
den modliteb za bohoslovce 

7.30 mše svatá (Pavlína Vozdecká, manžel, 2 rodiče a 3 zetě)   

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Františka Drabálková, 2 rodiče a živá rodina) 

 adorace není – zpovídání v Nikolčicích                                      

30. října 2017 
 

Pondělí 30. týdne v mezidobí 

  

17.00 chórová modlitba celého růžence                                            

  

31. října 2017 
 

Úterý 30. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Marie Konečná, 2 rodiče a živá rodina) 

                                     

17.00 SVĚTELNÝ RŮŽENEC 

1. listopadu 2017 
 

Slavnost VŠECH SVATÝCH 

  

17.00 mše svatá NIKOLČICE                               

18.30 mše svatá (Rozálie Vozdecká, manžel, duše v očistci) 

2. listopadu 2017 
 

Vzpomínka 
na všechny věrné zemřelé 

7.00 mše svatá (Za všechny zemřelé diecézní kněze a biskupy) 

17.00 mše svatá NIKOLČICE 

18.30 mše svatá (Na úmysl papeže Františka) 

3. listopadu 2017 
 

Pátek 30. týdne v mezidobí 

  

14.30 pohřeb Lenka Kunstová 

 večerní mše svatá není !!! 

4. listopadu 2017 
 

Památka sv. Karla Boromejského 

7.00 mše svatá (Jindřiška Vozdecká, manžel, 3 zetě) 

                                                        

19.00 charismatické společenství v kostele 

5. listopadu 2017 
 

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Za farníky) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Za živé a zemřelé z ročníku 1967) 

14.00 dušičková pobožnost na hřbitově                                 

Každý den ve 21.00 Zdrávas za farnost. * Každý pátek v 15.00 na vyhlídce, a nejen na ni… modlitba Korunky za farnost. 
 

* Neděle 29. října je dnem vzájemných modliteb farnosti za bohoslovce a bohoslovců za naši farnost. 
* Končí růžencový měsíc říjen - k modlitbě růžence se můžeme sejít v pondělí na celý růženec a v úterý na 
světelný růženec. Zkusme si udělat čas, dokud je čas!! 
* Ve středu mše svatá na slavnost Všech svatých bude v 18.30 – možnost, pro ty z vás, kteří jsou přes den v práci. 
V tento den bude i mše svatá v Nikolčicích a to v 17.00 hodin. Modlitební společenství nad Božím slovem nebude! 
* Ve čtvrtek bude mše svatá ráno v 7.00 a také v 18.30 – tak jako ve středu. Přijďte na mši svatou se modlit za naše 
zemřelé. Při mši bude žehnání svíček, které budeme zapalovat na hrobech našich zemřelých.V Nikolčicích bude 
mše svatá v 17.00 hodin. 
* V pátek je první pátek v měsíci a od devíti hodin budu navštěvovat naše nemocné. V pátek nebude večerní mše 
svatá, ale místo ní se můžeme sejít ve 14.30 v našem kostele, kde bude slouženo rekviem za Lenku Kunstovou, 
která v sobotu v ranních hodinách zemřela. Po mši svaté ji pak doprovodíme na místní hřbitov. Prosím pamatujme 
na ni i pozůstalé ve svých modlitbách. 
* V sobotu v 19.00 hodin – společenství účastníků charizmatické obnovy. 
* Dušičková pobožnost na hřbitově bude příští neděli a to ve 14.00 hodin 
* Minulý týden byla sbírka na misie a u nás se vybralo 45 754 Kč. K tomu se přidala sbírka z misijního koláče 
13 620 Kč.  A celková částka 59 374 Kč byla odeslána na biskupství. Všem vám velké Pán Bůh zaplať. 



* Věřící v naší republice mohou získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na 
všechny věrné zemřelé, tedy od 25. října, pokud z vážných důvodů (třeba plánovaná hospitalizace v nemocnici) 
nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. 
* Plnomocné odpustky pro zemřelé můžeme získat ve dnech 1.- 8. listopadu. Jde o projev lásky, jímž můžeme 
zemřelým v očistci vyprosit zbavení všech dluhů v lásce na zemi. 
Tím, že: 1) přijmeme svátost smíření 
  2) jsme na mši svaté a jdeme ke svatému přijímání 
  3) pomodlíme se za Svatého Otce a jeho úmysly Otče náš a Zdrávas Maria 
  4) navštívíme hřbitov a pomodlíme se za zemřelé (1. listopadu stačí i v kostele) 
 

* Sobotní úklid – NOVÁKOVÁ Marie, ul. Břízová. 
* 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). 
 

Neděle 29. října – pozvání k modlitbě do Hustopečí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přednáška na téma „Dospívání – území nikoho? Jak být dobrým průvodcem na cestě k dospělosti“ 
se koná v rámci formačních setkání katechetů v pondělí 30. října v 17.00 hodin v Brně, v sále na Petrově 2. 

Přednášející: Mgr. Terezie Pilátová, Ph.D. Zváni jsou katecheté i další zájemci. 
 

100 let VŘSR – tragédie XX. století je název přednášky historika doc. Jaroslava Šebka, na kterou jste srdečně 
zváni. Uskuteční se v úterý 7. listopadu v 19.00 hodin v Církevním domově mládeže Petrinum, Veveří 15, Brno. 

 
Diecézní charita Brno hledá zdravotní sestry do týmu Charitní ošetřovatelské služby. 

Kontakt: Mgr. Irena Prokšová, Žižkova 3, 602 00 Brno, tel. 605 209 613, irena.proksova@brno.charita.cz. 
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