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10. září 2017 
 

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Za farníky) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Václav Vozdecký, 2 rodiče a živá rodina) 

14.00 adorace                                                

11. září 2017 
 

Pondělí 23. týdne v mezidobí 

  

18.00 chórová modlitba celého růžence                                                 

  

12. září 2017 
 

Jména Panny Marie 

7.00 mše svatá (Jan Urbánek, manželka, rodiče a sourozence) 

                                              

  

13. září 2017 
 

Památka sv. Jana Zlatoústého, 
biskupa a učitele církve 

17.30 mše svatá (Za živé a zemřelé členy živého růžence) 

18.15 modlitební společenství nad Božím slovem – MIKEŠ !!!                                                

19.00 společenství manželů - KLAS 

14. září 2017 
 

Svátek Povýšení svatého kříže 

7.00 mše svatá (Jan Kaňa, bratr, 2 zeti, 2 rodiče) 

18.00 mše svatá NIKOLČICE 

18.00 rozjímavá modlitba bolestného růžence    

15. září 2017 
 

Památka Panny Marie Bolestné 

  

  

19.00 mše svatá (Rodina Novotná a Lengálová, živá a zemřelá) 

16. září 2017 
 

Památka sv. Ludmily, mučednice 

7.00 
mše svatá (Ferdinand Konečný, manželka, dcera, 2 rodiče a 
Marta Valíčková) 

  

  

17. září 2017 
 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Antonie Vozdecká, 2 rodiče a živá rodina) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Poděkování za 50 let společného života) 

14.00 adorace                                        

Každý den ve 21.00 Zdrávas Maria za farnost. * Každý pátek v 15.00 na vyhlídce, a nejen na ni… modlitba Korunky 
Božího milosrdenství za farnost. 

 

* Dnes odpoledne svátostné požehnání 
* Bohoslužby v týdnu budou pravidelné, tak jak jsme zvyklí. Také vyzývám vás, kteří můžete, abyste chodili na 
mše svaté. Je to většinou jen 35 minut denně! Zamysleme nad tím, co je důležitější, než tato půlhodinka. 
* V pondělí jsme zváni k pravidelné měsíční chórové modlitbě celého růžence – viz Fatima a její tajemství. 
* Ve středu od 16.30 zpovídání dětí – školáků. 
* Ve středu modlitební společenství nad Božím slovem při kterém čteme, rozjímáme a modlíme se nad nedělním 
starozákonním textem. Scházíme se každou středu (tentokrát v 18.15) v MIKEŠU na staré škole. Pokud máte chuť 
a odvahu prožít něco nového a skrze Boží slovo se nechat formovat a vést naším Pánem, přijďte mezi nás a mohu 
vás ujistit, že nic neztratíte jen získáte… a ne málo. Těší se na vás Petr. Od 19.00 hodin bude v KLASU 
poprázdninové společenství manželů. 
* V pátek zveme ministranty školou povinné na první formační setkání v KLASu od 18.00 hodin. Těší se a prosí o 
dochvilnost Petr, Tomáš a ostatní starší minoši. 
* V pátek po večerní mši svaté jste zváni na farní novinku zvanou „ KAVČAJS “. 



Pokud vás zajímá, co si pod tím názvem máte představit… přijďte, ochutnejte, zhodnoťte a pokud vám bude mezi 
námi dobře, budeme rádi. Tématem (prvního) zářijového KAVČAJSu budou „prázdniny“. 
* V sobotu 16. 9. budou v našem kostele oddání Marta Valíčková a Michal Zelinka, oba jsou od nás ze Šitbořic. 
Pokud někdo ví o nějaké překážce, prosím o nahlášení, jinak prosím o modlitbu za snoubence. 
* Sobotní úklid – KRUPIČKOVÁ Marie, ul. U cihelny. 
* Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka. 
* Telefonní kontakt na kněze: 731 619 807. 
 

* Každý pátek se v 15.00 hodin scházíme na vyhlídce na Domaninách 
ke smírné modlitbě korunky k Božímu milosrdenství za obec Šitbořice a její obyvatele 

(vyprošujeme dary smíření, odpuštění a uzdravení vztahů – jde o přímluvnou modlitbu). 
 

K letošnímu 240. výročí založení brněnské diecéze připravilo Diecézní muzeum výstavu s názvem Brněnská 
diecéze ve fotografiích. Na výstavě se představí 38 převážně amatérských fotografů se svými snímky, které tito 
autoři dodali na základě výzvy diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho v předem určeném termínu. Jednašedesát 

vybraných fotografií představuje katedrálu svatých Petra a Pavla jako první chrám diecéze a život v jednotlivých 
farnostech. Naši farnost prezentují dvě fotografie. 

Výstava byla poprvé k vidění na diecézní pouti rodin ve Žďáru nad Sázavou. 
Poté bude výstava instalována v rámci oslav výročí diecéze v areálu brněnského Petrova. 

 
Milé sestry, milí bratři, jste srdečně zváni na slavení Jubilea Fatimy do brněnské katedrály v neděli 17. září 2017. 

Dopoledne v 10.15 hodin bude přivítání sochy Panny Marie z Fatimy a mše svatá. Odpoledne v 15.00 modlitba 
růžence a zasvěcení, v 16.30 mše svatá celebrovaná pomocným biskupem Pavlem Konzbulem a v 18.00 hodin 

následuje slavnostní průvod Brnem se sochou Panny Marie z Fatimy. Podrobný program na www.biskupstvi.cz. 
  

 Otec biskup Vojtěch Cikrle srdečně zve do Brna na Petrov všechny děti z brněnské diecéze, 
které ve školním roce 2016/2017 poprvé přistoupily ke svatému přijímání. 

Kromě duchovního programu a setkání s otcem biskupem pro ně budou připravena různá stanoviště a hry. 
Děti budou mít příležitost prohlédnout si také některá zajímavá místa na Petrově a v jeho blízkém okolí. 

Setkání bude v pátek 29. září 2017 od 9:00 do 14:30 hodin. 
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