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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 a duše v 
očistci) 

14.00 adorace                                  

20. listopadu 2017 
 

Pondělí 33. týdne v mezidobí 

  

                                 

  

21. listopadu 2017 
 

Památka Zasvěcení Panny Marie 
v Jeruzalémě 

7.00 mše svatá (Za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti) 

                                     

  

22. listopadu 2017 
 

  Památka sv. Cecílie, 
panny a mučednice 

  

17.30 
mše svatá (František Matuška, syn, 2 rodiče, celá živá a 
zemřelá rodina) 

18.15 modlitební společenství nad Božím slovem – KLAS 

23. listopadu 2017 
 

 Čtvrtek 33. týdne v mezidobí 

7.00 
mše svatá (Jakub Kaňa, manželka, 2 zetě, Jiljí Němeček, 
manželka, syn a celá rodina) 

17.00 mše svatá NIKOLČICE 

17.00 rozjímavá modlitba slavného růžence 

24. listopadu 2017 
 

Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, 
kněze a druhů mučedníků 

  

  

19.00 
mše svatá (František Nečas, manželka, vnučka, vnuk, celá živá 
a zemřelá rodina) 

25. listopadu 2017 
 

Sobotní památka Panny Marie 

 od 9.30 duchovní obnova farnosti 

16.30 mše svatá (Alžběta Tesařová, manžel, zeť) 

  

26. listopadu 2017 
 

34. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Slavnost 
JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 

7.30 mše svatá (Josef 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. 
 

* Dnes odpoledne bude adorace a svátostné požehnání. 
* Dnes odpoledne v 16.00 hodin jsou ve Velkých Němčicích – gospelové skupiny, kdo máte rádi tento druh hudby, 
tak si to nenechte ujít. Informace jsou vzadu na nástěnce. 
* Bohoslužby v týdnu pravidelné, tak jak jsme zvyklí. Kromě soboty, kdy bude mše svatá odpoledne a to v 16.30 
Připomínám také malým zpěváčkům, aby nezapomněli přijít na zkoušku zpěvu ve středu, před mší svatou. 
* Ve středu modlitební společenství nad Božím slovem, při kterém čteme, rozjímáme a modlíme se nad nedělním 
starozákonním textem. Scházíme se každou středu 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. 
* Rád bych vás pozval na příští sobotu, kdy na žádost mnohých z vás bude taková farní obnova, nebo také před 
adventní zastavení. Je jedno jak to nazveme. Je to den, který můžeme prožít spolu v duchovní atmosféře. Začne se 
ráno, modlitbou chval, pak je nějaké mé povídání, adorace, oběd (ze svých zásob a asi doma) opět povídání a 
zakončíme to mší svatou. Budu rád, když přijdete, je to pro vás, pro moje farníky. Také můžete přinést nějakou 
buchtu na stůl, čaj a kafé dodám já. Takže zvu vás a těším se na vás. Začínáme v 9.30 hodin a předpokládané 
ukončení v 17.30 hodin. Více na farních stránkách. Otec Jiří. 
* Sobotní úklid – DVOŘÁKOVÁ Marie, ul. Nová. 
* 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). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PŘEDNÁŠKA O LUTHEROVI 

V pondělí 27. listopadu v 19.00 hodin se v kostele sv. Tomáše v Brně uskuteční přednáška při příležitosti 500 let 
od vzniku Lutherova reformačního hnutí, které v minulosti ovlivnilo také dějiny Brna. 

 

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. 

 

Adventní duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem se uskuteční v sobotu 9. prosince od 9.00 hodin 
v kině Scala na Moravském náměstí v Brně. Přihlášky a více informací najdete na www.duchovniobnova.cz.   

 
 



Brněnská diecéze ve fotografiích 
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. 

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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