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14. ledna 2018 
 

 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Cyril Urbánek, 2 rodiče a živá rodina) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Antonie Svobodová – od ročníku 1952) 

  

15. ledna 2018 
 

Pondělí 2. týdne v mezidobí 

  

17.00 chórová modlitba celého růžence                    

  

16. ledna 2018 
 

Úterý 2. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Bez intence) 

                                   

  

17. ledna 2018 
 

Památka sv. Antonína, opata 

  

17.30 mše svatá (Za děti a mládež naší farnosti) 

18.15 modlitební společenství nad Božím slovem – KLAS 

18. ledna 2018 
 

Památka Panny Marie, 
Matky jednoty křesťanů 

7.00 
mše svatá (Za zemřelé mladé lidi a za nenarozené děti z naší 
farnosti) 

17.00 mše svatá NIKOLČICE 

17.00 modlitba růžence světla 

19. ledna 2018 
 

Pátek 2. týdne v mezidobí 

  

  

19.00 mše svatá (Rozálie Vozdecká, manžel, rodiče a sourozenci) 

20. ledna 2018 
 

Sobotní památka Panny Marie 

7.00 mše svatá (Za duše v očistci a za zemřelé kněze z naší farnosti) 

                                              

  

21. ledna 2018 
 

 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 
mše svatá (Antonín Kaňa, živé a zemřelé členy chrámového 
sboru) 

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. 

 
 

* Mše svaté v tomto týdnu budou pravidelné, tak jak jsme zvyklí. 
* V pondělí jste zváni v 17.00 hodin k chórové modlitbě celého růžence. 
* Ve středu modlitební společenství nad Božím slovem, při kterém čteme, rozjímáme a modlíme se nad nedělním 
starozákonním textem. Scházíme se ve středu v 18.15 hodin 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. 
* Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka. 
* V pátek od 18.00 ministrantská schůzka v Klasu 

* Všem, kteří byli volit děkujeme a zároveň prosíme, aby určitě a bez zaváhání šli volit i v druhém kole. 
* 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). 
 

Duchovní obnova se sestrou Veronikou Barátovou z Komunity Blahoslavenství 
na téma „Boží vůle a utrpení člověka“ se bude konat v Brně v sobotu 20. ledna od 9 hodin v kině Scala na 

Moravském náměstí. Můžete se přihlásit na www.credonadacnifond.cz. 
 

Exercicie s P. Eliasem Vellou „Jak se modlit za uzdravení” proběhnou ve Vranově u Brna 
ve dnech 6. až 10. února 2018. Jsou určeny pro ty, kteří se věnují nebo chtějí věnovat službě přímluvné modlitby. 

Podrobné informace a přihlášky najdete na webu www.dc-vranov.cz. 
 

Salesiáni Dona Boska připravili mobilní aplikaci iZIDOOR. Je určena zvláště mládeži, biřmovancům a všem 
ostatním, kteří se chtějí formovat a inspirovat v duchovním životě. Aplikace přináší každý týden nové duchovní 

impulzy, mnoho tipů na modlitbu, komentáře k nedělnímu evangeliu, kalendář světců apod. 
Více na www.izidoor.cz. 

 

INICIATIVA MODLI SE ZA PREZIDENTA 
 

Proč se modlit? 
Podruhé v historii České republiky budeme přímou volbou rozhodovat o hlavě našeho státu pro příštích pět let. 
Do předvolební kampaně a výsledku voleb můžeme zasáhnout nejen svými komentáři, debatami a hlasováním, 

ale jako věřící lidé také modlitbou. 
 

K modlitbě za vládní představitele vybízí už svatý Pavel v prvním listě Timotejovi: 
„Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za 

všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.“ 
 

Situace na naší politické scéně působí především poslední dobou značně neutěšeným dojmem. Komu leží politický 
život a společenská situace naší země na srdci, možná už se zapojuje do debat, výměny názorů či různých aktivit. 

Nezapomínejme ale zvát Boha do centra dění. 
Modlitba za politiky je nejen naším právem, ale také povinností. 

Nejsme osamělými ostrovy, ale žijeme ve společnosti, jejíž uspořádání nám nemůže být zcela lhostejné. 
Připojte se k modlitbě za volby a budoucího prezidenta České republiky! 

Více na www.modlisezaprezidenta.cz. 
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