
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
DOBA POSTNÍ 

 

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

 

Neděle 10. března – 4. NEDĚLE POSTNÍ 
NEDĚLE „ LAETARE „ (radostná) 

(dnes čteme žalm 69) 

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

 10.30 – mše svatá (František Krupička, manželka, 2 rodiče) 
14.00 – křížová cesta – vedou lektoři 

 

Pondělí 11. března – Pondělí po 4. neděli postní 
 (dnes čteme žalm 70) 

mše svatá není 
 

Úterý 12. března – Úterý po 4. neděli postní 
(dnes čteme žalm 71) 

7.00 – mše svatá (živé i zemřelé členy „živého růžence“) 
18.00 - modlitební společenství nad Biblí (klubovna KLASu na staré škole) 

 

Středa 13. března – Středa po 4. neděli postní 
(dnes čteme žalm 72) 

16.30 – křížová cesta pro děti – s dětskou scholičkou 
17.00 – mše svatá pro děti (Růžena Novotná, manžel, dcera, 2 rodiče) 

 

Čtvrtek 14. března – Čtvrtek po 4. neděli postní 
 (dnes čteme žalm 73) 

7.00 – mše svatá (Bohumila Konečná, manžel, živá rodina) 
17.00 - mše svatá v Nikolčicích 

17.00 – modlitba bolestného růžence za farnost 
 

Pátek 15. března – Pátek po 4. neděli postní 
(dnes čteme žalm 74) 

15.00 – modlitba korunky k Božímu milosrdenství 
18.30 – křížová cesta mládeže – se Schokem 

19.00 – mše svatá (Eduard Tomek, 3 manželky, syn, snacha,2 rodiče) 
 

Sobota 16. března – Sobota po 4. neděli postní 
 (dnes čteme žalm 75) 

7.00 – mše svatá (Josef Vozdecký, manželka, syn a 2 rodiče) 
18.00 - charismatická obnova v Duchu svatém (kostel) 

 

úklid kostela:  Nováková Marie – ul. Břízová 
 

Neděle 17. března – 5. NEDĚLE POSTNÍ 
(dnes čteme žalm 76) 

7.30 – mše svatá (Justin Valíček, manželka, 2 rodiče) 
pravidelná měsíční sbírka 

9.00 – mše svatá NIKOLČICE 
 10.30 – mše svatá (Vladimír Vozdecký a Anna Vozdecká, živá rodina) 

pravidelná měsíční sbírka 
14.00 – křížová cesta – vedou společenství 

 

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! 

 
 



 
 

KONKLÁVE ZAČNE V ÚTERÝ 12. BŘEZNA 
Osmá generální kongregace kardinálského sboru v pátek v podvečer rozhodla, že samotná volba 

Petrova nástupce bude zahájena v úterý 12. března, kdy se sbor 115 kardinálů volitelů 
shromáždí v Sixtinské kapli. Ke zvolení Kristova náměstka je zapotřebí dvou třetinová většina, 

což je minimálně 77 hlasů. 
 

MODLEME SE ZA DOBROU VOLBU NOVÉHO PAPEŽE 
 

Rozpis nedělních křížových cest 
Květná neděle  – vedou děti a mládež     Velký pátek – vedou manželské páry 

 

FILM O KONKLÁVE 
TV NOE odvysílá exkluzivní dokument o konkláve v neděli 10. března 2013 od 20.30 hod. Jedná 
se o dokument španělské produkce, který přesahuje spekulativní teorie moderních sdělovacích 

prostředků o tom, kdo v příštích letech povede římskokatolickou církev. Prostřednictvím 
svědectví několika kardinálů a odborníků na církevní právo a historii totiž představuje pozadí 
papežské volby a dějinný pohled na fenomén konkláve. Jedinečné archivní záběry ze všech 
papežských voleb 20. století dodávají celému filmu ještě větší hodnotu a slibují zajímavý 

zážitek. Opakování: 11.3. v 18.50 , 12.3. v 8.40 , 13.3. ve 22.20 , 14.3. ve 12.05.   
 

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.  

 

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 
 

 

 
 

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

Nejbližší akce: 
17. - 24.března – týden modliteb za mládež 

23.března – Diecézní setkání mládeže na Petrově 

 

FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
DOBA POSTNÍ 

 


