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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 a duše 
v očistci) 
adorace a svátostné požehnání 

PONDĚLÍ 
13. 2. 

PONDĚLÍ 
6. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

  
18.00 chórová modlitba celého růžence 

  

ÚTERÝ 
14. 2. 

ÚTERÝ 
6. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

  

7.00 
mše svatá (Veronika Tesařova, manžel, děti, švagr,  
 2 rodiče a živá rodina) 

  

STŘEDA 
15. 2. 

STŘEDA 
6. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

17.30 
mše svatá pro děti (Václav Nevídal, rodiče a duše v 
očistci) 

18.15 modlitební společenství s Božím slovem (KLAS) 
18.30 večer chval – BRNO minoritský kostel sv. Janů 

ČTVRTEK 
16. 2. 

ČTVRTEK 
6. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

7.00 mše svatá (Josef Tihlařík, bratr, synovec, rodiče) 
17.00 mše svatá NIKOLČICE  
17.00 rozjímavá modlitba radostného růžence  

PÁTEK 
17. 2. 

PÁTEK 
6. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

  

19.00 mše svatá (Božena Kaňová, celá živá a zemřelá rodina) 
  

SOBOTA 
18. 2. 

SOBOTNÍ PAMÁTKA 
PANNY MARIE  

 ranní mše svatá není 

18.00 
mše svatá (Eduard Tomek, jeho živá a zemřelá rodina, 
zemřelá rodina Valíčkova) 

19.00 setkání účastníků semináře „ROZNĚCUJ PLAMEN“ 

NEDĚLE 
19. 2. 

 

7. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 

 

7.30 mše svatá (Marie Bartoňková, rodina Linhartová a snacha) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
14.00 

mše svatá (Valíčková Marta, Ondřej Vozdecký, manželka 
a živá rodina) 
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: URBÁNKOVÁ Růžena – ul. Pod svatojánkem 

  

Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO 
 

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

 

OBNOVA PRO VDOVY A VDOVCE s komunitou Emanuel  
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 

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

 

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…? 
 

Recept na dobré manželství. Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně pořádá v rámci Národního 
týdne manželství přednášku „Recept na dobré manželství“. Přednáška se koná v pondělí 13. února 

od 18.00 do 19.30 hodin v Klubovém sále CRSP na Biskupské 7 v Brně.  
Přednášejí manželé Jana a Petr Handlarovi.  

Vstupné dobrovolné, bližší informace a přihlášky na www.crsp.cz.   
 

Pouť ke svatému Valentýnu se bude konat v úterý 14. února od 19.00 hodin v kostele sv. Michala  
v Brně na Dominikánském náměstí.  

Program: Mše svatá s tematickou promluvou (káže jezuita o. Ladislav Nosek, studentský kaplan); 
modlitba ke sv. Valentýnovi u jeho obrazu v kostele; po mši svaté možnost otázek a diskuze.  

Pouť je vhodná zvláště pro páry a všechny mladé, kteří hledají své životní 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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