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12. listopadu 2017 
 

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Za farníky) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Josef Konečný, manželka, syn a 2 rodiče) 

14.00 adorace                                  

13. listopadu 2017 
 

Památka sv. Anežky České, panny 

  

17.00 ministrantská schůzka v Klasu                                    

18.00 chórová modlitba celého růžence 

14. listopadu 2017 
 

Úterý 32. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Jaroslav Sáček, rodiče, sourozence a živá rodina) 

                                     

  

15. listopadu 2017 
 

  Středa 32. týdne v mezidobí 

14.30 pohřeb pí. Antonie Svobodová 

 mše svatá pro děti není                        

18.00 modlitební společenství nad Božím slovem – KLAS 

16. listopadu 2017 
 

 Čtvrtek 32. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (František Krupička, manželka, 2 rodiče) 

17.00 mše svatá NIKOLČICE 

17.00 rozjímavá modlitba růžence světla 

17. listopadu 2017 
 

Památka sv. Alžběty Uherské, 
řeholnice 

  

7.30 
mše svatá (Živá a zemřelá rodina Dostálova, Tkáčova a 
Tomancova) 

  

18. listopadu 2017 
 

Sobotní památka Panny Marie 

7.00 mše svatá (Jan Konečný, rodiče a sourozence) 

                                                        

  

19. listopadu 2017 
 

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 
mše svatá (Ladislav a Pavlína Lengálovi, zemřelá rodina 
Lengálova a Fialova) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
mše svatá (Tomáš Konečný, živá a zemřelá rodina, duše v 
očistci) 

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 odpoledne bude adorace a svátostné požehnání. Příští neděli je měsíční sbírka. 
* Bohoslužby v týdnu budou pravidelné, pouze ve středu nebude dětská a v sobotu je státní svátek – mše v 7.30. 
* Ve středu modlitební společenství nad Božím slovem, při kterém čteme, rozjímáme a modlíme se nad nedělním 
starozákonním textem. Scházíme se každou středu (tento týden už v 18.00!) 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. 

* ZAZNAMENEJTE SI DO KALENDÁŘŮ A MOBILŮ DATUM 25. 11. 2017!   PROČ? 
Abyste se nemuseli vymlouvat a hledat tisíc důvodů proč si nemůžete udělat čas pro svou předvánoční 

obnovu. Spočítejte si, kolik času zabere připravovaná duchovní obnova a kolik času věnujete úklidu domu, 
který vám nepřinese ani klidné a šťastné vánoce ani vnitřní pokoj. Buďto prožijeme vánoční dobu bez Boha 

v uštvanosti, nervozitě a depresi anebo využijeme nabízené příležitosti k nalezení receptu krásného a 
pokojného prožití adventu a svátků Kristova narození. Máme to ve svých rukou. Přemýšlejme a jednejme. 

P. S. (Bible – kniha Zjevení 2. kapitola, 4 verš a 3 kapitola, 15 – 17 verš). 



* Zveme Vás na FARNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU, která se uskuteční v sobotu 25. listopadu 2017. Na programu je 
modlitba chval, dvě přednášky, přestávka na oběd, adorace, mše svatá. Začínáme v 9.30 hodin a předpokládané 
ukončení v 17.30 hodin. Více na farních stránkách. 

 

* Sobotní úklid – LEJSKOVÁ Iveta, ul. Osvobození. 
* 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). 
 

Charita Veselí nad Moravou pořádá dnes v neděli 12. listopadu 2017 v sále kina Morava od 14.30 hodin 
v rámci projektu "Péče o pečující" přednášku P. Vojtěcha Kodeta, Th.D., O. Carm. na téma 

"Síla křehkosti pomáhajících osob aneb Duchovní život jako prevence syndromu vyhoření". Doporučujeme. 
 

Milosrdní bratři oslaví v úterý 14. listopadu 270 let od příchodu do Brna. Od 14.00 hodin bude možná prohlídka 
konventu i nemocnice, v 18.00 hodin následuje mše sv. v kostele sv. Leopolda, na kterou naváže koncert. 

 
Římskokatolická farnost Hustopeče zve nejen seniory na přednášku P. Petra Šustáčka z ostravsko-opavské diecéze 

JAK PLNOHODNOTNĚ PROŽÍVAT STÁŘÍ – o křesťanském smyslu utrpení 
ve čtvrtek 16. listopadu 2017 od 18.00 hodin v klubovně kostela sv. Václava v Hustopečích. Doporučujeme. 

 
V neděli 19. listopadu 2017 se slaví DEN BIBLE. 

Na webových stránkách Českého katolického biblického díla http://www.biblickedilo.cz najdete inspiraci ke 
slavení Dne Bible ve farnosti a v rodině. Svým darem podpoříte překlady Bible do čtyř domorodých jazyků v 

afrických zemích Togo a Tanzanie. 
 

Pozvánka na adventní varhanní koncert LADÍME ADVENTNĚ spojený s žehnáním adventních věnců 
v sobotu 2. prosince 2017 v 17.00 hodin v kostele. Na varhany hraje Tomáš Ulrich. Více na farních stránkách. 

 
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. 
 

Slavnostní uvedení výstavy s názvem „Brněnská diecéze ve fotografiích“ proběhne po bohoslužbě v 
katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v neděli 12. listopadu 2017, která začíná v 9.00 hodin. 

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 pestrou 

mozaiku života v jednotlivých farnostech – dvě fotografie prezentují naši farnost.  
Výstava bude až do 15. prosince 2017 ke zhlédnutí v katedrále sv. Petra a Pavla vždy od 8.15 do 18.30 hodin. 
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