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Neděle 16. února – 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
pravidelná měsíční sbírka 

7.30 – mše svatá (za farníky) 
9.00 – NIKOLČICE 

10.30 – mše svatá – (Václav Nevídal, otec, Rozálie Vozdecká, manžel, celá rodina) 
14.00 – adorace a svátostné požehnání 

odpoledne odjíždí ministranti na PRANAF - pamatujme na ně v modlitbách 
 

Pondělí 17. února – Pondělí 6. týdne v mezidobí 
sv. Alexia a druhů, řeholníků 

mše svatá není 
 

Úterý 18. února – Úterý 6. týdne v mezidobí 
7.00 – mše svatá (Růžena Novotná, manžel, dcera, 2 rodiče) 

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

Středa 19. února – Středa 6. týdne v mezidobí 
14.00 – pohřeb p. Zoubková Emílie 

17.00 – mše svatá není 
 

Čtvrtek 20. února – Čtvrtek 6. týdne v mezidobí 
7.00 – mše svatá (Marie Hnilicová, manžel, 2 rodiče) 

17.00 – mše svatá NIKOLČICE 
17.00 – modlitba růžence 

 

Pátek 21. února – Pátek 6. týdne v mezidobí  
sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve 

19.00 – mše svatá (Božena Kaňová) 
 

Sobota 22. února – Svátek Stolce sv. Petra, apoštola 
7.00 – mše svatá (Veronika Tesařová, manžel, dcera, švagr, 2 rodiče) 

19.00 – charismatické společenství v kostele 
 

úklid kostela:  Viktorinová Anna – ul. Osvobození   
 

Neděle 23. února – 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
sbírka „Svatopetrský haléř„ 

7.30 – mše svatá (Jindřiška Kaňová, manžel, snacha) 
9.00 – NIKOLČICE 

10.30 – mše svatá – (Jan Tihlařík, 2 rodiče a sourozence) 
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! 

 

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 tyto dny pamatujme v modlitbě zvláště za spravedlivé vyřešení situace na Ukrajině. 
 

Příští neděli je sbírka Svatopetrský haléř. Získané prostředky jsou určeny k tomu, aby Svatý 
otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, živelných katastrof, pomoci 

obětem válečných konfliktů, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.  
V roce 2013 bylo v brněnské diecézi celkem vybráno 3 050 586 Kč. 

 



MINISTRANTSKÝ PRANAF 2014 
V neděli 16. února odpoledne odjíždí naši ministranti na tradiční a velmi žádaný PRANAF. Jde o 

pětidenní pobyt na vybrané faře s pestrým programem (hry, soutěže, výtvarné dílny, vzdělávání, 
výlety aj.) Pokud chcete tuto akci podpořit, můžete na ni přispět formou domácích produktů  

(ovoce, sádlo, vajíčka, med, zavařeniny, marmeládu, upečení buchet apod.).  
Veškeré dary je vhodné domlouvat s Petrem nebo Danem.  

Děkujeme za vaši podporu. 
 

V loňském roce jsme vyhlásili soutěž k výročí 100 let od posvěcení kostela.  
Někteří z vás se zapojili a to kresbou, výrobou krásných předmětů z papíru, ze dřeva….  

A jelikož je těžké říct, co je nejkrásnější, tak bych rád, aby za mnou přišli všichni ti, kteří něčím 
přispěli, a já jim dám takovou maličkost.  

Je to odměna za to, že byli aktivní a udělali nám svou šikovností radost. O. Jiří. 
 

POUŤ DO MEDŽUGORJE – NABÍDKA PRO TENTO ROK  
V roce 2014 nabízíme jako farnost možnost jet opět do Medžugorje na pouť. 

Od 31.7 – 7.8. je v Medžugorje festival mladých (a nejen mladých), cena 2660,- a 60 Euro 
Od 3.10. – 9.10. P. Marie Růžencové, 2640,- a 50 Euro 

Obě dvě poutě bude organizovat a pojede zároveň s Vámi p. Lengál – varhaník. Na tu první pouť 
– tedy festival, je už vzadu na stolíku seznam, kam se můžete zapisovat. 

Prosím popřemýšlejte o tom a event. se přihlaste. Víte, že je to místo velkých milostí, a že odtud 
lidé přijíždějí povzbuzeni ve své víře a dostávají tam i sílu, nést své osobní kříže. O. Jiří 

 

Milé sestry a bratři, 
jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. 

Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví.  
Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě.  

Jako váš biskup vás prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství 
i k různým formám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitbu a příklad živé víry.  

Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít 
maturitní zkoušku, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 

2014/2015 je možné podat na brněnské biskupství poštou nebo osobně do 31. března 2014. 
Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím. 

Váš biskup Vojtěch. 
 

Nejbližší akce: 
5. března – Popeleční středa 

 

Charismatické společenství – I. Pololetí 2014    
 29. března , 26. dubna , 31. května , 28. června 

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
1. třída PONDĚLÍ ZŠ 5. vyučovací hodina Schubertová Jitka 
2. třída ČTVRTEK ZŠ 5. vyučovací hodina Nováková Lenka 
3. třída STŘEDA ZŠ 6. vyučovací hodina O. Jiří Topenčík 
4. třída STŘEDA KLAS 15.00 – 15.45 Dvořáková Marie 
5. třída STŘEDA fara - učebna 16.00 – 16.45 Jelínková Marie ml. 
6. třída ČTVRTEK ZŠ 13.45 – 14.30 Jelínková Marie  
7. třída ÚTERÝ fara - učebna 15.30 – 16.15 Lengál Zdeněk  

8. - 9. třída PÁTEK kostel 16.00 – 16.45 O. Jiří Topenčík 
Rodiče prosíme o kontrolu docházky na výuku náboženství –  

katecheté nenesou žádnou zodpovědnost za děti, které se místo výuky potulují po vesnici. 
 Zodpovědnost za tyto děti nesou sami rodiče !!! 
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