
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 45/2017 

 

5. listopadu 2017 
 

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Za farníky) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Josef Košvica ml., celá živá i zemřelá rodina) 

14.00 dušičková pobožnost na hřbitově                                   

6. listopadu 2017 
 

Pondělí 31. týdne v mezidobí 

  

                                     

  

7. listopadu 2017 
 

Úterý 31. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Oldřich Brabec, manželka, dcera) 

                                     

  

8. listopadu 2017 
 

 Středa 31. týdne v mezidobí 

17.30 mše svatá (Štěpán Rozkydal, manželka a syn) 

 po mši svaté světelný průvod na místní hřbitov                          

18.15 modlitební společenství nad Božím slovem – KLAS 

9. listopadu 2017 
 

Svátek Posvěcení lateránské 
baziliky 

7.00 mše svatá (Marie Hnilicová, manžel, 2 rodiče) 

17.00 mše svatá NIKOLČICE 

17.00 rozjímavá modlitba bolestného růžence 

10. listopadu 2017 
 

Památka sv. Lva Velikého, 
papeže a učitele církve 

  

19.00 mše svatá (František Hanák, manželka, 2 rodiče a sourozence) 

  

11. listopadu 2017 
 

Památka sv. Martina, biskupa 

7.00 mše svatá (Marie Matýšková, manžel, 2 rodiče) 

                                                        

  

12. listopadu 2017 
 

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Za farníky) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Josef Konečný, manželka, syn a 2 rodiče) 

14.00 adorace                                

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

* Dnes odpoledne nebude svátostné požehnání, protože se sejdeme na hřbitově ke společné modlitbě za zemřelé. 
* Bohoslužby v týdnu budou pravidelné, tak jak jsme zvyklí. 
Děti zvu na mši svatou ve středu a pak po mši svaté půjdeme spolu na místní hřbitov pomodlit se za naše zemřelé. 
Dětem doporučuji, ať si vezmou svíčky nebo lampičky, a hlavně reflexní doplňky – pásky na ruku. 
* Ve středu modlitební společenství nad Božím slovem, při kterém čteme, rozjímáme a modlíme se nad nedělním 
starozákonním textem. Scházíme se každou středu (hned po mši svaté 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. 
* Plnomocné odpustky pro zemřelé můžeme získat ve dnech 1. - 8. listopadu. 
 Jde o projev lásky, jímž můžeme zemřelým v očistci vyprosit zbavení všech dluhů v lásce na zemi. 
 Tím, že: 1) přijmeme svátost smíření 
     2) jsme na mši svaté a jdeme ke svatému přijímání 
     3) pomodlíme se za Svatého Otce a jeho úmysly Otče náš a Zdrávas Maria 
     4) navštívíme hřbitov a pomodlíme se za zemřelé 
 

* Sobotní úklid – ZOUBKOVÁ Ludmila, ul. Osvobození. 
 



* 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). 
 

V sobotu 11. listopadu 2017 se uskuteční další NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA 
pod heslem „Darujte jídlo těm, kterým schází.“ Více informací na www.potravinypomahaji.cz. 

 
100 let VŘSR – tragédie XX. století je název přednášky historika doc. Jaroslava Šebka, na kterou jste srdečně 
zváni. Uskuteční se v úterý 7. listopadu v 19.00 hodin v Církevním domově mládeže Petrinum, Veveří 15, Brno. 

 
Diecézní charita Brno hledá zdravotní sestry do týmu Charitní ošetřovatelské služby. 

Kontakt: Mgr. Irena Prokšová, Žižkova 3, 602 00 Brno, tel. 605 209 613, irena.proksova@brno.charita.cz. 
 

Slavnostní uvedení výstavy s názvem „Brněnská diecéze ve fotografiích“ proběhne po bohoslužbě v 
katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v neděli 12. listopadu 2017, která začíná v 9.00 hodin. 

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 pestrou 

mozaiku života v jednotlivých farnostech – dvě fotografie prezentují naši farnost.  
Výstava byla poprvé instalována v srpnu na 14. diecézní pouti rodin ve Žďáře nad Sázavou, 

od 12. listopadu do 15. prosince 2017 bude ke zhlédnutí v katedrále sv. Petra a Pavla. 
 

FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 45/2017 

 


