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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                                 

22. ledna 2018 
 

Pondělí 3. týdne v mezidobí 

  

                    

  

23. ledna 2018 
 

Úterý 3. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Jan Franěk, manželka, syn, 2 zetě a vnučka) 

                                   

  

24. ledna 2018 
 

Památka sv. Františka Saleského, 
biskupa a učitele církve 

  

17.30 mše svatá (rodina Drabálková) 

18.15 modlitební společenství nad Božím slovem – KLAS 

25. ledna 2018 
 

Svátek Obrácení svatého Pavla, 
apoštola 

7.00 mše svatá (Josef Furch, dcera, 2 rodiče) 

17.00 mše svatá NIKOLČICE 

17.00 předvolební modlitba slavného růžence 

26. ledna 2018 
 

Památka sv. Timoteje a Tita, 
biskupů 

  

19.00 
mše svatá (Antonín Nevídal, Marie Rozkydalová, manžel, 
rodina) 

 po mši následuje tichá eucharistická adorace 

27. ledna 2018 
 

Sobotní památka Panny Marie 

7.00 
mše svatá (Rodina Nevídalová, Sáčková, celá živá a zemřelá 
rodina) 

                                              

  

28. ledna 2018 
 

 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Za farníky) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (František Nevídal, manželka, 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. 

 
 

* Dnes je pravidelná měsíční sbírka. Pán Bůh zaplať za vaše dary. 
* Dnes ve 14.00 hodin bude svátostné požehnání 
* Dnes odpoledne ve 14.25 hodin je na TV NOE zajímavá přednáška z loňské charismatické konference. 
* Mše svaté v tomto týdnu budou pravidelné, tak jak jsme zvyklí. Jen připomínám, že ve středu bývá mše svatá 
pro všechny děti. Nejen třeťáky, téměř vůbec tu nevidím děti z první třídy a druhé třídy, a to mnohdy ani v neděli. 
Trochu nad tím popřemýšlejme. 
* 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. 
* V pátek po večerní mši svaté bude soukromá tichá adorace. Prosím využijme ji i jako prosbu správnou volbu 
pana prezidenta. Běžte tedy nejen volit, ale i se modlit. 



* Všem, kteří byli volit děkujeme a zároveň prosíme, aby určitě a bez zaváhání šli volit i v druhém kole. 
* Někteří z vás se už ptali, jak to bude tento rok s Chaloupkami. Další ročník bude a už si pro něj můžete 
předběžně zarezervovat termín 14.-21.7.2018. Tým vedoucích se už teď na děti moc těší! 
* Upletených čtverců k sobotnímu večeru je 922 ks – tak to jsem fakt nečekal. A chtěl bych vás poprosit, 
abyste čtverce nosili do začátku postní doby, tedy do popeleční středy, pak je hned odešleme do Afriky. Tato 
charitativní akce bude ukončena na Popeleční středu. 
* Sobotní úklid – VOZDECKÁ Oldřiška, ul. Nikolčická. 
* 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). 
 

Muzikál o biblickém Samsonovi, originálně nazvaný „Nestříhat!“ se v podání Spojených farností odehraje 
ve sportovní hale TJ Sokol Vranovice v neděli 28. ledna 2018 v 17.00 hodin. Srdečně zvou pořadatelé. 

 
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. 

 
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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