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Neděle 4. března – 2. NEDĚLE POSTNÍ 
 
 

7.30 – mše svatá (za farníky) 
9.00 – mše svatá NIKOLČICE 

 10.30 – mše svatá (Jaroslav Holacký, 2 rodiče, živá rodina) 
14.00 – křížová cesta – vedou ženy 

 

Pondělí 5. března – Pondělí po 2. neděli postní  
mše svatá není 

 

Úterý 6. března – Úterý po 2. neděli postní 
7.00 – mše svatá (Anežka Kaňová, manžel, 3 děti, 3 zetě, vnuk a živá rodina) 

 

Středa 7. března – Středa po 2. neděli postní 
17.00 – mše svatá (Antonín Kaňa, rodiče a duše v očistci) 

18.00 – modlitební společenství nad Biblí 
 

Čtvrtek 8. března – Čtvrtek po 2. neděli postní 
  7.00 - mše svatá (rodina Konečná a Šindelářová) 

17.00 - mše svatá v Nikolčicích 
17.00 – rozjímavý růženec za nová povolání ke kněžství 

 

Pátek 9. března – Pátek po 2. neděli postní 
19.00 – mše svatá (Anna a Pavel Zoubkovi, 2 rodiče) 

 

Sobota 10. března – Sobota po 2. neděli postní 
7.00 – mše svatá (František Zoubek, manželka, 2 rodiče) 

 

úklid kostela: Kokešová Marie – ul. Divácká 
 

Neděle 11. března – 3. NEDĚLE POSTNÍ 
 
 

7.30 – mše svatá (František Krupička, manželka, 2 rodiče) 
9.00 – mše svatá NIKOLČICE 

 10.30 – mše svatá (Josef Konečný, 2 rodiče a syna) 
14.00 – křížová cesta – vedou zpěváci 

 

Další oznámení: 
 

Středeční dětské mše svaté jsou povinné pro děti z 1, 2 a 3 třídy. Účast na těchto 
bohoslužbách bude rozhodující pro přijetí prvního svatého přijímání !!!  
Středeční dětská mše NENAHRAZUJE účast na nedělní bohoslužbě !!! 

 

BOŽI SLOVO PRO POSTNÍ DOBU 
Na stolku pod kůrem si můžete vzít kartičku s biblickým citátem. Nad tímto Božím slovem 

můžete během postní doby rozjímat a z něho čerpat myšlenky pro modlitbu i každodenní život. 
Je to pouze na vás, jak s tímto Slovem určeným pro vás naložíte. 

 

Rozpis nedělních křížových cest 
4. neděle postní – vedou lektoři 

5. neděle postní – vedou společenství 
Květná neděle – vedou děti a mládež 
Velký pátek – vedou manželské páry 

 

Pravidelná setkání modlitebního společenství (modlitba nad Písmem svatým) jsou každou středu 
po dětské mši svaté v 18.00 v klubovně KLASu na staré škole. Zveme i nové zájemce. 

 

Od neděle 4. 3. do neděle 11. 3. 2012 můžete navštívit v obecním muzeu na staré škole 
VÝSTAVU LETECKÝCH FOTOGRAFIÍ pana pplk. v. v. ing. Metoděje Lengála.  



Vernisáž proběhne v neděli 4. března od 15.00 do 17.00 hodin. Během týdne můžete výstavu 
navštívit v půjčovní době obecní knihovny. Jste srdečně zváni. 

 

Klub maminek MIKEŠ pořádá tradiční BURZU DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB PRO DĚTI.  
Burza se bude konat 9. a 10. 3. 2012 v klubovně KLASu na staré škole.  

Výběr: pátek 9. března       17.00 - 18.00 
Prodej: sobota 10. března     8.00 - 11.00 
Výdej: sobota 10. března     11.00 - 12.00  

 

KURZY ALFA  
Máte nevěřící nebo hledající příbuzné, kamarády a známé a nevíte, jak s nimi hovořit o Bohu a o 
víre? Pozvete je na kurz Alfa pořádaný katolickou církví v Brně. Je to 10 společných setkání, kde 
se hovoří o základních tématech křesťanské víry. Každé setkání začíná večeří, po které následuje 
přednáška, a největší prostor je věnován diskuzi s možností se zeptat a vyjádřit k otázkám víry. 

Kurz Alfa začíná 15. 3. 2012 pod záštitou otce biskupa a každý týden je přítomen kněz. 
 

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s OÚ pořádá v pondělí 12. března 2012  
od 7.00 do 17.00 hodin ve stodole OÚ (naproti radnice) SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ 

* letního a zimního oblečení * lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon 
* látek – o rozměru minimálně 1 m2 

* domácích potřeb – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené 
* vatovaných přikrývek, polštářů, dek * obuv – pouze nepoškozenou 

 

NOVÝ WEB P. Vojtěcha Kodeta O.Carm 
K 1. 1. byl spuštěn nový web P. Vojtěcha Kodeta ThD., O.Carm., známého především jako 

exercitátora a přednášejícího na různá témata duchovního života. Web širší veřejnosti 
prezentuje autorizované články, kázání, přednášky a odpovědi na různé otázky.  

Adresa webu je www.vojtechkodet.cz/. 
 

Biskupství brněnské oznamuje věřícím, že Biskupství brněnské a farnosti brněnské diecéze 
nebudou vyřizovat anonymní dopisy a e-maily, ve kterých není uvedena poštovní adresa autora.  

Anonymní dopisy budou okamžitě skartovány.  
K základní slušnosti a kultuře člověka patří, aby dopis, který napíše, také podepsal a uvedl 
kontakt, aby bylo možné s ním v případě potřeby komunikovat. Také nebudou vyřizovány 

anonymní telefonáty, pokud se telefonující odmítne představit. 
 

Webové stránky, které mohou zajímat rodiče i katechety najdete na http://www.kanan.cz .  
Tyto stránky se snaží předškolním dětem přiblížit nedělní evangelia. Pro každou neděli přinášejí 

převyprávění evangelia, komiks, krátké zamyšlení, kviz a omalovánku.  
 

Nejbližší akce: 
 

Charismatické společenství – I. pololetí 2012    
 24. března, 28. dubna, 19. května, 30. června 

 

 

 
 

biblický program brněnské diecéze 2010 – 2013 více na http://www.vezmiacti.cz/.  
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