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11. února 2018 
 

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Panny Marie Lurdské – den nemocných 

7.30 mše svatá (Marta Valíčková, Ondřej Vozdecký a manželka) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Za farníky) 

14.00 adorace                                 

12. února 2018 
 

Pondělí 6. týdne v mezidobí 

  

                    

  

13. února 2018 
 

Úterý 6. týdne v mezidobí 

7.00 
mše svatá (Vladimír Navrátil, matka, živá a zemřelá rodina 
Navrátilová) 

15.00 modlitební společenství nad Božím slovem – KLAS                                 

  

14. února 2018 
 

POPELEČNÍ STŘEDA 
den přísného postu 

  

17.00 mše svatá NIKOLČICE 

18.30 mše svatá (Jenovéfa Kaňová, manžel, dcera, 2 zeti) 

15. února 2018 
 

Čtvrtek po Popeleční středě 

7.00 
mše svatá (Ladislav Zelinka, živá a zemřelá rodina Zelinková a 
Tesařová) 

  

17.00 rozjímavá modlitba bolestného růžence za nemocné 

16. února 2018 
 

Pátek po Popeleční středě 

  

  

19.00 mše svatá (Božena Kaňová) 

17. února 2018 
 

Sobota po Popeleční středě 

7.00 mše svatá (František Konečný, rodiče, živá a zemřelá rodina) 

                                              

  

18. února 2018 
 

1. NEDĚLE POSTNÍ 

7.30 mše svatá (Za farníky) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Jan Tihlařík, Růžena a Jan Kaňovi, celá rodina) 

14.00 křížová cesta – vedou muži                    

Každý den ve 21.00 Zdrávas za farnost, každý pátek v 15.00 na vyhlídce, a nejen na ni… modlitba Korunky za 
farnost. 

 
 

* Dnes ve 14.00 hodin bude svátostné požehnání. 
* V tomto týdnu vstupujeme do svaté doby postní, popeleční středou. Je to den, kdy se máme ztišit, 
zklidnit a uvědomit si důležitost budoucích dní. Proto také v tento den, je vyhlášen už tradičně církví 
přísný půst. 
* Mše svaté v tomto týdnu budou pravidelné, tak jak jsme zvyklí. Jen ve středu budou bohoslužby s 
udílením popelce v 17 hodin v Nikolčicích a v 18.30 u nás. 
* Ve středu modlitební společenství nad Božím slovem, při kterém čteme, rozjímáme a modlíme se nad 
nedělním starozákonním textem. Tento týden se výjimečně sejdeme už v úterý v 15.00 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. 



* Na našich farních stránkách je doplněná fotogalerie a jsou tam opravdu hezké fotky, tak pokud si 
chcete zavzpomínat co všechno jsme prožili, podnikli, tak doporučuji si udělat kafé a čas a pak už jen 
vzpomínat. Děkuji těm, kdo se o naše stránky starají. 
* 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! 
* Připomínáme, abyste pletené 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 – LEJSKOVÁ Iveta, ul. Osvobození 
* Telefonní kontakt na kněze: 731 619 807 

 
 V předvečer Popeleční středy zveme mladé, kteří hledají životního partnera, na pouť ke sv. Valentýnovi. 

Koná se v úterý 13. 2. od 19 hodin v kostele sv. Michala v Brně na Dominikánském náměstí. 
Na mši káže jáhen Jan Špilar – Střihoruký Edward. Dále je na programu modlitba ke sv. Valentinovi u jeho 

obrazu v kostele a beseda a odpovědi na vaše zvídavé otázky. Doporučujeme! 
Svatý Valentin je patronem mladých lidí a jejich čisté a oddané lásky. 

 
Ve dnech 12. 2. až 18. 2. 2018 proběhne Národní týden manželství. Při této příležitosti pořádá několik 

zajímavých akcí nadační fond Credo. Doporučujeme shlédnout celou nabídku na stránkách 
www.duchovniobnova.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. 
 

VZDĚLÁVÁME SE …   
Největším problémem křesťanství jsou nevzdělaní křesťané… 

 
     Popeleční středa… proč zrovna středa? 
Protože o nedělích postní doba není... Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního 
období, které je přípravou na oslavu Velikonoc. V liturgickém kalendáři je to středa, která předchází první 
neděli postní a označuje začátek postní doby. Datum Popeleční středy je tedy pohyblivé jako i datum 
Velikonoce. Začátek postní doby byl v průběhu dějin přesunut ze 6. neděle před Velikonocemi na 
předcházející středu, aby se z postní doby vyčlenily jednotlivé neděle, které nejsou chápány jako postní 
den. 
 

Popelec znamená: "Jsi a budeš prach" 
Na Popeleční středu se věřícím na čelo uděluje znamení kříže popelem s formulí: „Pamatuj, že prach jsi a 
v prach se obrátíš“ (srov. Genesis 3,19), nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Marek 1,15). Přijetí 
popelce je znamením pomíjivosti člověka a odhodlání zříci se zlého jednání (hříchu). Tento symbol je 
převzatý z biblické tradice. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svůj 
mnohdy špatný život, své nepravosti, své zlé jednání (hřích) a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že 
mu Bůh odpustí. Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává ze spálených ratolestí posvěcených v před 
rokem na Květnou neděli. 
 
"Jak důležité je slyšet a přijmout tuto výzvu právě v této naší době! Jsme omezenými tvory, hříšníky, kteří 
ustavičně potřebují pokání a obrácení. Soudobý člověk, který deklaruje svou totální nezávislost na Bohu, 
se stává otrokem sebe samého a často se ocitá v neutěšené izolaci. Výzva k obrácení je proto pobídkou k 
návratu do náruče Boha, něžného a milosrdného Otce, k důvěrnému odevzdání se Mu." (Benedikt XVI.) 
 

Půst jako takový 
Popeleční středa je v katolické církvi dnem přísného postu (půst od zdrženlivosti masa a půst „újmy“ - jen 
jednou za den úplné nasycení). 
 
 



         Výzva k obrácení a pokání 
Ježíšova výzva k obrácení a k pokání, která zaznívá na Popeleční středu, nemíří především na vnější 
skutky, "žíněné roucho a popel", posty a umrtvování, nýbrž na obrácení srdce, na vnitřní pokání a 
obnovu. Bez toho by vnější kající skutky zůstaly neplodné a lživé. Vnitřní obrácení motivuje k tomu, aby se 
takový postoj projevil i navenek. Jde o radikální rozchod s hříchem, což znamená odvrácení se od zla, a 
naopak nové zaměření celého života k Bohu. Toto obrácení ovšem není výsledkem jen jakési "duchovní 
gymnastiky", ale je především působením samého Boha v životě člověka. Bůh nám dává sílu a možnost 
začít znovu. Když objevíme velikost Boha a jeho pozitivní vztah k nám, snažíme se odpovídat adekvátním 
způsobem. 
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