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NEDĚLE 
5. 2. 

 

5. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (rodina Valíčkova a Nevídalova) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
14.00 

mše svatá (za farníky) 
adorace a svátostné požehnání 

PONDĚLÍ 
6. 2. 

PAMÁTKA  
SV. PAVLA MIKIHO A DRUHŮ, 

MUČEDNÍKŮ 

  
14.00 pohřeb p. Josefa Nevídalová 

  

ÚTERÝ 
7. 2. 

ÚTERÝ 
5. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

  
7.00 mše svatá (František Zoubek, manželka, děti a celá 

 zemřelá rodina Zoubkova) 

STŘEDA 
8. 2. 

STŘEDA 
5. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

14.30 pohřeb p. Antonín Novák 
 mše svatá pro děti není 

18.15 modlitební společenství s Božím slovem (KLAS) 

ČTVRTEK 
9. 2. 

ČTVRTEK 
5. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

7.00 mše svatá (Marie Hnilicová, manžel, vnučka, zeť) 
17.00 mše svatá NIKOLČICE  
17.00 rozjímavá modlitba radostného růžence  

PÁTEK 
10. 2. 

PAMÁTKA  
SV. SCHOLASTIKY, PANNY 

  

19.00 mše svatá (Anna Viktorínová, živá a zemřelá rodina) 
  

SOBOTA 
11. 2. 

PANNY MARIE LURDSKÉ, 
světový den nemocných 

7.00 mše svatá (Anna Danielová, manžel, 2 rodiče, 
 Ladislav a Františka Košvicovi) 

18.00 setkání účastníků semináře „ROZNĚCUJ PLAMEN“ 

NEDĚLE 
12. 2. 

 

6. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 

 

7.30 mše svatá (za farníky) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
14.00 

mše svatá (Antonín Běloušek, manželka, 2 rodiče) 
adorace a svátostné požehnání 

 

Další informace:    
 

MODLÍME SE ZA NAŠI FARNOST:  

Každý den ve 21.00 – modlitba jedenkrát Zdrávas Maria. Připoj se i ty! 
 

ÚKLID KOSTELA: NEVÍDALOVÁ Růžena – ul. Kuchyňka 

  

Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO 
 
 

****************************************************************************************************************************************************************************** 

 

OBNOVA PRO VDOVY A VDOVCE s komunitou Emanuel  
Chceme s Vámi prožít den, načerpat znovu naději ve společných chválách, modlitbě, v promluvě, 

v adoraci, na společném obědě a na mši svaté.  
Program setkání: 

10.00 chvály ve staré škole * 10.30 – 12.00 přednáška a adorace * 12.00 – 13.00 oběd 
13.00 – 14.30 přednáška a adorace * 14.30 – 15.30 přestávka na kávu 

15.30 – 17.30 sdílení ve skupinkách, přímluvná modlitba a v 18.00 mše svatá v místním kostele 
 

Témata promluv budou: 
* Uzavřít minulost    * Otevřít se budoucnosti 

 

Setkání vdov a vdovců je v Šitbořicích (dostupné i pro Brno a okolí) v sobotu 18. 2. 2017  
ve Staré škole od 9. do 19. hodin. Přihlaste se, prosíme, na farním úřadě tel. 731 619 807.  

Srdečně zveme každého! 



 

Sv. Jakub nám připomíná, že pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na 
vdovy a sirotky v jejich soužení (srov. Jk 1,27).  

Nemůžeme tedy přehlédnout vás, potřebné sestry a bratry, kteří jste se po ztrátě manželského 
partnera ocitli v nechtěném osamění. Dobro společného života v manželství se proměnilo v bolest 

a zklamání a třeba i ve výčitky Bohu.  
Možná se ptáte: 

„Je pro mě – po tolika strastech a prázdnotě – ještě naděje na něco dobrého?  
Dá se nějak vytěsnit z mého srdce bolest, pochybnosti a strach? Co pro mě může Bůh udělat?“ 

 

Emmanuel, Bůh s námi, nás vyzývá k tomu, abychom vám byli nablízku. Proto jsme připravili 
celodenní duchovní obnovu pro vdovy a vdovce, abychom přinesli poselství, radostnou zvěst, že přes 

všechny trampoty, které vás potkali a potkávají, vás má Bůh rád a přeje si, abyste jeho lásku 
pocítili. 

Přijedeme na pozvání Vašeho pana faráře a těšíme se, že si s Vámi popovídáme, pomodlíme a 
povzbudíme navzájem. 

 

Zatím je přihlášeno 12 lidí a víme o dalších min. 30 lidech, kteří by mohli této 
příležitosti využít, a proto už neváhejte a přijďte… 

Zájemci hlaste se do 10. února buď u pana faráře nebo v zákristii.  
Součástí přihlášení je i příspěvek 100 Kč na oběd. 

 
************************************************************************************** 

 

Pravidelná setkání modlitebního společenství (modlitba nad Písmem svatým)  
budou ve středu v 18.15 hodin v klubovně KLASu na staré škole.  

Zveme nové zájemce. Čteme nedělní starozákonní čtení. Vlastní Bible s sebou. Těšíme se na vás. 
 

 NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT…? 
Cesta, pravda a život – nese název duchovní obnova s brněnským pomocným biskupem Mons. 

Pavlem Konzbulem. Pro studenty a mládež od 12 let se budou konat promluvy a mše svatá v pátek 
10. února od 13:30 h v aule Biskupského gymnázia Brno, pro věřící brněnské diecéze v sobotu 11. 

února od 9:00 h v prostorách kina Scala na Moravském náměstí v Brně.  
Podrobné informace najdete na www.duchovniobnova.cz.  

 

Lurdská pouť na Lutrštéku (Němčany u Slavkova) se koná v sobotu 11. února – ve 14.30 růženec a 
zpověď v 15.00 mše sv. za nemocné a za duchovní povolání. 

 

Výstava Brněnská diecéze ve fotografiích. V roce 2017 oslaví naše diecéze 240. výročí od svého 
založení. Součástí oslav bude také výstava s názvem Brněnská diecéze ve fotografiích, do které do 

30. června 2017 můžete přispět i Vy svými fotografiemi na téma „Katedrála sv. Petra a Pavla – 
hlavní chrám diecéze“ a „Ze života naší farnosti“.  Další informace na stránkách www.biskupstvi.cz.  

 

MŮŽE SE HODIT …  
telefonní číslo farnosti 731 619 807  

Kontakt na děkana v nepřítomnosti kněze ve farnosti - O. Jan Nekuda je: 723 529 476 
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