
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 48/2017 

 

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                                  

27. listopadu 2017 
 

Pondělí 34. týdne v mezidobí 

  

                                 

  

28. listopadu 2017 
 

Úterý 34. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Alois Kaňa, manželka, 2 rodiče a živá rodina) 

                                     

  

29. listopadu 2017 
 

Středa 34. týdne v mezidobí 

  

17.30 mše svatá (Filoména Fialová, manžel, 2 syni a celá rodina) 

18.15 modlitební společenství nad Božím slovem – KLAS 

30. listopadu 2017 
 

 Svátek sv. Ondřeje, apoštola 

7.00 
mše svatá (Eduard Tomek, jeho živá rodina a zemřelá rodina 
Valíčkova) 

17.00 mše svatá NIKOLČICE 

17.00 rozjímavá modlitba slavného růžence 

1. prosince 2017 
 

Pátek 34. týdne v mezidobí 

  

14.00 pohřeb pí. Marie Kokešová 

19.00 mše svatá NENÍ 

2. prosince 2017 
 

Sobota 34. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Josef Konečný, František Navrátil, manželky) 

                                                       

17.00 varhanní koncert s žehnáním adventních věnců 

3. prosince 2017 

PRVNÍ NEDĚLE 
ADVENTNÍ 

7.30 mše svatá (za farníky) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
mše svatá (Marie Konečná, manžel, Josef Tihlařík 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. 
 

* Po mši svaté v 10.30 hodin přijmeme mezi nás křesťany svátostí svatého křtu Kryštofa Kaně a Jakuba Antonína 
Pavla Nováka. Prosím pamatujme na ně a rodiče ve svých modlitbách. 
* Dnes odpoledne bude adorace a svátostné požehnání. 
* Dnes odpoledne od 13.00 hodin budeme zapisovat úmysly na vaše mše svaté na další čtyři měsíce. 
* Mše svaté v tomto týdnu budou v pravidelných časech a celý týden se nese ještě v duchu liturgického mezidobí. 
* Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ BUDE TENTO TÝDEN OMEZENO ZVONĚNÍ! Bude se zvonit pouze před 
bohoslužbami – nepůjdou ani hodiny. 
* Ve středu modlitební společenství nad Božím slovem, při kterém čteme, rozjímáme a modlíme se nad nedělním 
starozákonním textem. Scházíme se každou středu (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 9.00 hod. budu navštěvovat naše nemocné. 
* V sobotu večer nám začíná svatá doba adventní. Letos se můžeme setkat v kostele v 17.00 hodin a můžete si také 
přinést své adventní věnce, já vám je rád požehnám. Přijede mezi nás pan Tomáš Ulrich, který předvede své pásmo 



na našich opravených varhanách. Informace máte na nástěnkách. Vzadu bude pokladnička, můžete mu přispět na 
cestu – ve svobodě. Tentokrát už pak nebude společenství účastníků charismatické obnovy. 
* Během týdne bude možnost zakoupit si Průvodce adventem za 9 Kč. 
* Sobotní úklid – NEVÍDALOVÁ Růžena, ul. Kuchyňka. 
* 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. 
 

Otec biskup Vojtěch zve v sobotu 2. prosince v 10.00 hodin na mši svatou do katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, 
při které poděkuje Bohu za 240. výročí založení Biskupství brněnského. 

 

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 do 15. prosince 2017 ke zhlédnutí v katedrále sv. Petra a Pavla vždy od 8.15 do 18.30 hodin. 
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