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Farnost čte žalmy – příprava na květnovou Noc žalmů – pastorační projekt k oslavě 100 let kostela 

 

Neděle 13. ledna – Svátek KŘTU PÁNĚ 
(dnes čteme žalm 13) 

7.30 – mše svatá (rodina Novotná a Lengálová, živá a zemřelá) 
9.00 – NIKOLČICE 

10.30 – mše svatá – (Antonie Kovaříková, manžel, rodina Kovaříková) 
14.00 – adorace a svátostné požehnání 

poslední možnost podívat se na betlém – kostel bude otevřen do 16.00 hodin 
končí doba vánoční a začíná první část liturgického mezidobí 

 

Pondělí 14. ledna – Pondělí 1. týdne v mezidobí 
 (dnes čteme žalm 14) 

mše svatá není  
 

Úterý 15. ledna – Úterý 1. týdne v mezidobí 
 (dnes čteme žalm 15) 

7.00 – mše svatá (Jan Franěk, manželka, 2 zetě) 
18.00 - modlitební společenství nad Biblí (klubovna KLASu na staré škole) 

 

Středa 16. ledna – Středa 1. týdne v mezidobí 
(dnes čteme žalm 16) 

17.00 – mše svatá (na úmysl dárce) 
 

Čtvrtek 17. ledna – Památka sv. Antonína, opata 
 (dnes čteme žalm 17) 

7.00 – mše svatá (Anna Fraňková, manžel, sourozence a živá rodina) 
17.00 – mše svatá NIKOLČICE 

17.00 – modlitba růžence za farnost 
 

začíná týden modliteb za jednotu křesťanů – pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách 

 

Pátek 18. ledna – Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 
 (dnes čteme žalm 18) 

19.00 – mše svatá (za pravidelné poutníky do Medžugorje ze Šitbořic i jiných farností) 
mše svatá doprovázená písněmi z poutního místa Medžugorje (schola mladých SchOK) 

 

Sobota 19. ledna – Sobotní památka Panny Marie 
 (dnes čteme žalm 19) 

7.00 – mše svatá (Jan Kaňa, manželka a syn) 
18.00 - charismatická obnova v Duchu svatém (kostel) 

 

úklid kostela:  Vozdecká Marie – ul. Osvobození (za starou školou)    
 

Neděle 20. ledna – 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
(dnes čteme žalm 20) 

pravidelná měsíční sbírka 
7.30 – mše svatá (Rudolf Metelka, rodina Kovaříkova) 

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

14.00 – adorace a svátostné požehnání 
 

Další oznámení: 
 

telefonní číslo farnosti je +420 731 619 807 
 

MODLÍME SE ZA NAŠI FARNOST:  
Každý den ve 21.00 – modlitba jedenkrát Zdrávas Maria!!! Připoj se i ty! 

 



Poděkování za sobotní Tříkrálovou sbírku patří všem koledníkům a vedoucím, a také všem 
dárcům kteří přispěli jak finanční částkou tak i různými dobrotami koledníkům. 

Tříkrálová sbírka 2013 vynesla krásnou částku 81 398 Kč. Více na www.charitabreclav.cz  
 

POZVÁNKA  
Od soboty 19. ledna 2013 začne další farní kurz Charismatické obnovy (Seminář Obnovy v 

Duchu svatém). Jedná se o deset setkání (budou se konat v sobotu večer), která mají sloužit k 
prohloubení vztahu k Písmu sv., k modlitbě i k Duchu svatému. Je nutné se co nejdříve nahlásit 
u O. Jiřího. Využijte jedinečné možnosti, která se už nemusí opakovat. Z vlastní zkušenosti vřele 

doporučuji – nic neztratíte, jen získáte… slovy bible: 
 „Svůj dům života zbudujte na skále živé víry v Ježíše a když udeří bouře nebo vichřice 

utrpení a vrhnou se na dům, nespadne protože má základy na skále“. (srovnej Mt 7,24-27) 
Vyžaduje se dobrý psychický stav a chuť denně se modlit trochu víc než jsme zvyklí.                

P.Krupička,účastník obnovy 
 

TÁBOR PRO MLÁDEŽ - JUMP 
JUMP je tábor pro věřící lidi ve věku od 15 do 22 let. JUMP je ale jiný než ostatní tábory. Cílem 
není jen se vyřádit a být chvíli bez rodičů, ale základním cílem je potkat se s Bohem, se sebou 

samotným, s ostatními účastníky a s církví trošku jinak. 
Na JUMP musí každý chtít sám a rozhodnout se pro něj sám, protože jinak nemá smysl.  

JUMP 13 ML: 28. 7. - 3. 8. 2013 (15 - 18 let); JUMP 13 XL: 5. - 11. 8. 2013 (18 - 23 let) 
Přihlásit se na JUMP 2013 bude možné na webových stránkách www.jump.cho.cz  vyplněním 

internetového formuláře od 20:00 hod. 15.1. do 20:00 hod. 18.1.2013. Oproti minulým rokům 
bude přihlašování tří denní.  Z došlých přihlášek se bude losovat.  
Do losování budou zařazeny pouze kompletně vyplněné přihlášky. 

 

FARNOST ČTE ŽALMY 
Jedná se o pastorační projekt k oslavě 100 let kostela. Od 1. ledna se můžeme zapojit ke 

každodenní četbě jednoho žalmu – tímto způsobem budeme poznávat krásu a bohatství těchto 
starozákonních modliteb, které vyvrcholí 31. května Nocí žalmů.  

 

POUŤ DO OSTRAVY – MŠE V TV NOE 
Jak už jsme avizovali, dostali jsme pozvání na mši svatou do televize NOE. Tato mše se 

uskuteční v neděli 10. února, prosíme zájemce, aby se napsali vzadu na stolíku, kde je papír. 
Nebojte se cesty, Ostrava není tak daleko, určitě to zvládneme.  

Napište celé jméno a ulici, je to důležité pro rozpoznání o koho jde.  
Zapisujte se do středy 16. ledna včetně, bychom objednali autobusy v předstihu. Děkujeme. 

 

V úterý 15. ledna v 18.00 začíná v Hustopečích v kostele kurs Alfa – určeno pro hledající ve víře. 
 

HISTORICKÝ PRASKLÝ ZVON 
Začátkem prosince byl snesen z věže do chrámové lodě náš nejstarší zvon-umíráček z roku 

1763 zasvěcený patronům umírajících – sv. Františku Xaverskému (3. prosince) a sv. Barboře 
(4. prosince). Tento zvon je bohužel nefunkční – je prasklý. Bylo by chvályhodné ke stému 

výročí kostela a ke kulatému výročí zvonu (250 let) se pokusit tento zvon oživit. Nabízí se dvě 
varianty co se zvonem: za prvé – kontaktovat odbornou zvonařskou dílnu a nechat posoudit 
rozsah poškození, za druhé – bude li to možné, nechat zvon opravit a zprovoznit – v případě 
nevratného poškození nechat zvon zakonzervovat. Kdo by měl zájem se v této věci nějakým 

způsobem angažovat bude vítán. Kontaktní osoba: Petr Krupička 
 

Nejbližší akce: 
11. - 16.února – ministrantský PRANAF 

 

 

 
 

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