
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 

DOBA VELIKONOČNÍ 
 

Neděle 22. dubna – 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
 

 

7.30 – mše svatá (František Zoubek, syn, živá a zemřelá rodina) 

pravidelná měsíční sbírka 
9.00 – NIKOLČICE  

bohoslužbu doprovází schola mladých SchOK  
10.30 – mše svatá (František Marek, manželka, 2 zetě a živou rodinu) 

pravidelná měsíční sbírka 
14.00 – adorace a svátostné požehnání 

 

Pondělí 23. dubna – Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka 
mše svatá není 

 

Úterý 24. dubna – Úterý po 3. neděli velikonoční 
sv. Jiří, mučedníka 

7.00 – mše svatá (Marie Kokešová, manžel, syn, Cecílie Kokešová) 
 

Středa 25. dubna – Svátek sv. Marka, evangelisty 
17.00 – mše svatá (Josef Kaňa, manželka, živá a zemřelá rodina Kaňová a Valíčková) 

18.00 - modlitební společenství nad Biblí (klubovna KLASu na staré škole) 
 

Čtvrtek 26. dubna – Čtvrtek po 3. neděli velikonoční 
7.00 – mše svatá (Josef Zoubek, manželka Anežka, celá živá rodina) 

17.00 – mše svatá v Nikolčicích 
18.00 – rozjímavý růženec s modlitbou CESTA SVĚTLA 

 

Pátek 27. dubna – Pátek po 3. neděli velikonoční 
19.00 – mše svatá (Josef Konečný, manželka, 2 rodiče a sourozenci) 

po mši svaté bude tichá hodinová adorace 
 

Sobota 28. dubna – Sobota po 3. neděli velikonoční 
sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze 

7.00 – mše svatá (Anna Drabálková, manžel, 2 syny) 
19.00 – charismatické společenství v kostele 

 

úklid kostela: Urbánková Růžena – ul. Pod svatojánkem 

 

Neděle 29. dubna – 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
den modliteb za povolání k duchovnímu stavu 

7.30 – mše svatá (Vladimír Tihlařík, syn, vnuk, celá rodina Tihlaříková) 
9.00 – NIKOLČICE  

10.30 – mše svatá (za farníky) 
14.00 – adorace a svátostné požehnání 
(po něm výměna růžencových lístků) 

 

Další oznámení: 
 

Od neděle Zmrtvýchvstání Páně až do neděle Seslání Ducha Svatého  
se místo „Anděl Páně…“ modlí velikonoční antifona „Vesel se, nebes Královno…“ 

 

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 !!! 
 

telefonní číslo farnosti je +420 731 619 807  
 

Pravidelná setkání modlitebního společenství (modlitba nad Písmem svatým) jsou každou středu 
po dětské mši svaté v 19.00 v klubovně KLASu na staré škole. Zveme i nové zájemce. 



 
 
 

TÝDEN MODLITEB ZA DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ  
Od 23. do 29. dubna 2012 máme možnost připojit se k týdnu modliteb za duchovní povolání, 

který vrcholí 4. neděli velikonoční Světovým dnem modliteb za duchovní povolání.  
Je to příležitost dát znovu odpověď na Ježíšovu výzvu: “Proste tedy Pána žně, ať vyšle dělníky 

na svou žeň.” a více prosit nejen za nová povolání k duchovnímu stavu, ale i za stávající kněze a 
řeholníky a současně za rozpoznání, odvahu a vytrvalost v povolání každého z nás. 

Více na www.hledampovolani.cz 
 

VÍRA JAKO BERLIČKA?  
Moravskoslezská křesťanská akademie pořádá další přednášku v rámci cyklu Světla a stíny 

katolické církve s názvem Víra jako berlička? Náboženství pro slabé i silné (přednáší Prof. PhDr. 
Vladimír Smékal, CSc.). Koná se v úterý 24. dubna 2012 v 17.00 hodin v přednáškovém sále 

brněnského biskupství (Petrov 2). 
 

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
V letošním roce se po pěti letech opět koná celostátní setkání mládeže, které bude 14. - 19. 

srpna 2012 ve Žďáru nad Sázavou. Setkání je určeno pro věřící nebo i hledající mladé lidi od 14 
do 30 let. Podrobnější informace jsou na https://zdar2012.signaly.cz/ 

 

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:  
26. dubna narozeniny O. Jiřího 

30. dubna odpoledne stavění máje s posezením u táboráku na farní zahradě 
5. května – výlet ministrantů do Mikulova 

8. května – orelská mariánská štafeta s oslavou 100 let Orla v Šitbořicích 
13. května – Fatimská pouť v Žarošicích 

13. května – žehnání polí, zahrad a vinohradů 

 

Charismatické společenství – I. pololetí 2012    
 19. května, 30. června 

 

 

 
 

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