
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 

ČTYŘICETIDENNÍ PŘÍPRAVA NA VELIKONOCE 
 

Neděle 25. března – 5. NEDĚLE POSTNÍ 
 
 

7.30 – mše svatá (za farníky) 
pravidelná měsíční sbírka 

9.00 – mše svatá NIKOLČICE 
 10.30 – mše svatá (Josef Konečný, syn, 2 rodiče) 

pravidelná měsíční sbírka 
14.00 – křížová cesta – vedou společenství 

 

Pondělí 26. března – Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 
18.30 – mše svatá (Jaroslav Kaňa, 2 rodiče) 

 

Úterý 27. března – Úterý po 5. neděli postní 
7.00 – mše svatá není 

14.30 – pohřeb p. Božena Konečná 
 

Středa 28. března – Středa po 5. neděli postní 
18.00 – mše svatá (Jaroslav Bartoněk, manželka, rodina Musilova) 

mši svatou bude sloužit O. Jiří Jeniš z Újezdu u Brna, nyní kaplan v Hodoníně 
19.00 – modlitební společenství nad Biblí 

 

Čtvrtek 29. března – Čtvrtek po 4. neděli postní 
  7.00 - mše svatá (Jan Urbánek, manželka, 2 syny a snacha) 

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

 

Pátek 30. března – Pátek po 5. neděli postní 
19.00 – mše svatá (Antonie Ryzí, 2 rodiče, sestra) 

 

Sobota 31. března – Sobota po 5. neděli postní 
7.00 – mše svatá (František Konečný, manželka, celá rodina) 

( od 8.30 hodin Diecézní setkání mládeže – Brno Petrov ) 
9.00 – 11.30 ZPOVĚDNÍ DEN FARNOSTI s více zpovědníky 

19.00 – charismatické společenství v kostele 
 

úklid kostela: Zoubková Ludmila – ul. Osvobození 
 

Neděle 1. dubna – KVĚTNÁ NEDĚLE 
začíná Svatý týden 

 

7.00 – mše svatá (Josef Lejska, 2 rodiče, sestra, švagr, živá rodina) 
žehnání ratolestí - zpívané pašije podle Marka 

výměna růžencových lístků 
9.00 – NIKOLČICE  

10.30 – mše svatá (Jan Metelka, manželka, snacha) 
žehnání ratolestí u sochy sv. Jana s průvodem do kostela -  zpívané pašije podle Marka 

výměna růžencových lístků 
14.00 – křížová cesta přes vesnici – vede mládež (od kříže u rybníčka na ulici Mlýnská ke kostelu) 

 

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 !!! 

 

V pondělí 26. března je slavnost Zvěstování Páně.  
Je to Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. 



 
 

V pátek nebude hodinová tichá adorace. Místo ní bude na Zelený čtvrtek celonoční adorace. 
 

Poděkování všem, kteří se zapojili do jarního úklidu v kostele i kolem kostela a fary. 
 

Rozpis nedělních křížových cest 
 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. 

 

V sobotu 31. března 2012 se v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově uskuteční tradiční diecézní 
setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem. Podrobnosti na: http://brno.signaly.cz . 

Dopravní spojení: Šitbořice 7.32 > Sokolnice 8.06 > Brno Hlavní nádraží 8.26 
 

Brno Hlavní nádraží odjezd 17.06 (S2) > Sokolnice 17.26 (612) > Šitbořice 17.54 nebo ÚAN 
Zvonařka ze st. 1 odjezd 17.14 (109) > Těšany (17.49) přestup na 612 > Šitbořice 17.54 

 

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ  
probíhá ve dnech 25. března – 1. dubna 2012. Prožíváme ho ve znamení oslavy světového dne 

mládeže (SDM), který se bude slavit 31. března v jednotlivých diecézích a v rámci ČR také 
během 5. celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou (14. – 19. srpna 2012).  

Navržené modlitby najdete na www.brno.signaly.cz.  
Modleme se v našich rodinách a společenstvích za mládež z naší farnosti. 

 

Pout ve Sloupě bude na Květný pátek 30. března. Informace jsou na plakátku pod kůrem. 
 

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.  
 

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

 

 

 
 

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

FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 

ČTYŘICETIDENNÍ PŘÍPRAVA NA VELIKONOCE 
 
 
 


