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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 

PONDĚLÍ 
20. 2. 

PONDĚLÍ 
7. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

  
 mše svatá není 

  

ÚTERÝ 
21. 2. 

ÚTERÝ 
7. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

  
7.00 mše svatá (Růžena Novotná, manžel, dcera a duše v očistci) 

  

STŘEDA 
22. 2. 

Svátek  
STOLCE SVATÉHO PETRA 

  

17.30 
mše svatá pro děti (Markéta Nečasová, manžel, vnučka,    
vnuk a celá rodina) 

18.15 modlitební společenství s Božím slovem (KLAS) 

ČTVRTEK 
23. 2. 

PAMÁTKA SV. POLYKARPA, 
biskupa a mučedníka 

7.00 
mše svatá (Veronika Bezděková, manžel, děti, 
sourozenci a rodiče) 

17.00 mše svatá NIKOLČICE  
17.00 rozjímavá modlitba radostného růžence  

PÁTEK 
24. 2. 

PÁTEK 
7. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

  

19.00 mše svatá (živá a + rodina Chmelíkova a Závišova) 
  

SOBOTA 
25. 2. 

SOBOTNÍ PAMÁTKA 
PANNY MARIE  

7.00 
mše svatá (František Matuška, celá živá a zemřelá 
rodina) 

  
19.00 setkání účastníků semináře „ROZNĚCUJ PLAMEN“ 

NEDĚLE 
26. 2. 

 

8. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 

 

7.30 mše svatá (Jaroslav Holacký, 2 rodiče, 2 zetě) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
14.00 

mše svatá (za farníky) 
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: RYŠAVÁ Anežka – ul. Dlouhá 

  

Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO 
Příští týden bude výměna růžencových lístků. 

 

Farnost Hustopeče zve na přednášku  
KRVAVÉ JAHODY Věry Sosnarové – příběh ženy, která přežila gulag.  

Přednáška se uskuteční v úterý 21. února 2017 v klubovně pod farním kostelem na náměstí v 18.00 
hodin. Po přednášce možnost zakoupení knihy Krvavé jahody. Srdečně zveme.   

 
 

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. 
 
 
 
 



 
 
 
 

„MODLETE SE ZA KARDINÁLA MILOSLAVA VLKA!" PROSÍ SDRUŽENÍ CESTA 121“  
O prudkém zhoršení zdravotního stavu kardinála Miloslava Vlka, který trpí rakovinou, informovalo v 

pátek 17. 2. sdružení Cesta 121. Současně vyzvalo k modlitbě.  
Podle posledních zpráv se lékařům během noci podařilo kardinálův stav stabilizovat.  

Večerní zprávy o vážném stavu pana kardinála, v jehož zlepšení již nevěřili ani lékaři, vystřídalo v 
sobotu ráno povzbuzení. „Pro všechny z vás, kteří na pana kardinála myslíte, máme zprávy plné 
naděje. Včera večer se zdála být situace takřka beznadějná. Vždyť v záchranu přestávali věřit i 

lékaři. Přesto se stalo něco, co sám pan kardinál dnes ráno nazval "zázrakem, který se udál rukama 
lékařů". Dostavil se spánek, bolesti odešly a nyní cítí vděčnost a údiv nad tím, co se v uplynulých 

hodinách stalo,“ píše se na facebookových stránkách sdružení Cesta 121. 
„Nadále platí, že stav otce kardinála je velmi vážný. Ale ať už věříte v sílu modlitby, v um lékařů, či 

v obojí dohromady, pan kardinál se nám dnes vrátil a moc se z toho radujeme. Buďme nadále s 
ním,“ informuje sdružení Cesta 121, jehož cílem je pomáhat stárnoucím kněžím v nouzi. „Číslice 121 

v názvu našeho sdružení odkazuje na text žalmu: "Obracím své oči k horám. Odkud mi přijde 
pomoc?" Pojďme ji panu kardinálovi přinést společně,“ vyzvali včera zástupci sdružení na facebooku. 
O vážném zdravotním stavu čtyřiaosmdesátiletého kardinála informovalo Tiskové středisko ČBK 23. 

ledna tohoto roku.  
Podle stránek www.kardinal.cz se začaly zdravotní těžkosti emeritního pražského arcibiskupa 

objevovat od jara 2016. Po řadě vyšetření mu byl diagnostikován tumor plic s metastázemi do kostí. 
„Diagnózu přijal v klidu, a když mu ji sdělovali páni profesoři, byl to on, kdo je podepíral a ujišťoval, 
že je na správné cestě, protože už vícekrát se mu zdálo, že odejít ‚tam‘, je to nejsprávnější řešení. 

Páni profesoři byli trochu překvapeni,“ uvádí webové stránky.  
Nemocného kardinála povzbudil osobním telefonátem papež František. 

 

 NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT…? 
 

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 …  
Farnost Brno-Lesná, která hodlá postavit nový kostel zasvěcený sestře Restitutě Kafkové, se na nás 

obrací s následující prosbou: Dovoluji si Vás poprosit o pomoc a solidární službu s naší farností, 
která stále ještě shání finanční prostředky na stavbu nového kostela v Brně-Lesné. V měsíci březnu 
končí poslední možnost výměny papírových padesátikorun. Dle zpráv z ČNB je jich u lidí roztroušeno 
ještě za několik stovek milionů korun a od 1. 4. budou mít jen nepatrnou hodnotu pro sběratele. Kdo 

nechce, aby tyto prostředky propadly ve prospěch státu, může nám je darovat na stavbu kostela. 
Dále Vás prosíme, abyste nám takto sesbírané bankovky poslali nejpozději v pátek 24. března, 

abychom je ještě stačili v brněnské ČNB vyměnit. Děkujeme! O.Pavel Hověz, farář. 
 
 
 

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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