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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                                                

18. září 2017 
 

Pondělí 24. týdne v mezidobí 

  

                                                  

  

19. září 2017 
 

Úterý 24. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (manžele Urbánkovy, 2 rodiče a živou rodinu) 

                                              

  

20. září 2017 
 

Památka sv. Ondřeje, kněze, 
Pavla a druhů, korejských mučedníků 

  

14.30 pohřeb p. Josef Vozdecký                                           

18.15 modlitební společenství nad Božím slovem – KLAS 

21. září 2017 
 

Svátek sv. Matouše, 
apoštola a evangelisty 

7.00 mše svatá (Josef Urbánek, manželka, 3 syny a vnuk) 

18.00 mše svatá NIKOLČICE 

18.00 rozjímavá modlitba růžence    

22. září 2017 
 

Pátek 24. týdne v mezidobí 

  

  

19.00 mše svatá (Josef Novák, 2 syny, 2 rodiče) 

23. září 2017 
 

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 

7.00 mše svatá (P. František Kryštof Hoffmann) 

                                                                    

  

24. září 2017 
 

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Václav Pich, 2 sestry, rodiče) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

  

14.00 mše svatá (Za farníky)                           

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. Jen ve středu nebude večerní mše svatá, protože v 
tento den se můžeme sejít ke mši svaté odpoledne ve 14.30 a společně se rozloučit s panem Josefem Vozdeckým. 
Prosím pamatujme na něho i na pozůstalou rodinu ve svých modlitbách. V neděli pak budou v naší farnosti hody, a 
tak mše svatá tzv. hodová i s krojovanými bude ve 14.00 hodin odpoledne. Mše svatá o půl jedenácté tedy nebude. 
* Ve středu modlitební společenství nad Božím slovem, při kterém čteme, rozjímáme a modlíme se nad nedělním 
starozákonním textem. Scházíme se každou středu (v 18.15) v Klasu 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. 
* Jen informativně – 27. 9. bude mít ve farnosti Moutnice v 18.00 hodin přednášku Kateřina Lachmanová, jste 
srdečně zváni. 
* V pátek 29. 9. v 18.00 hodin bude mít u nás své povídání paní Sosnarová, která naspala knihu Krvavé jahody. Ve 
věku 14 let byla spolu se svou matkou a devíti letou sestrou v květnu 1945 odvlečena sovětskou tajnou 
službou NKVD do ruského pracovního tabora na Sibiři. 
* Sobotní úklid – HANÁKOVÁ Růžena, ul. Domaninská. 



* Příští neděli bude sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. 
* 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). 
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