
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 05/2018 

 

28. ledna 2018 
 

 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Za farníky) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (František Nevídal, manželka, živá rodina) 

14.00 adorace                                 

29. ledna 2018 
 

Pondělí 4. týdne v mezidobí 

  

                    

  

30. ledna 2018 
 

Úterý 4. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Eduard Tomek, jeho živou a zemřelou rodinu) 

                                   

  

31. ledna 2018 
 

Památka sv. Jana Boska, kněze 

  

17.30 mše svatá (manželé Nevídalovi, 2 syni, 2 vnučky a snacha) 

18.15 modlitební společenství nad Božím slovem – KLAS 

1. února 2018 
 

Čtvrtek 4. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Marie Navrátilová, rodiče, 2 bratři a sestra) 

17.00 mše svatá NIKOLČICE 

17.00 rozjímavá modlitba radostného růžence   

2. února 2018 
 

Svátek 
UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU 

  

  

19.00 mše svatá (Za ženy z naší farnosti) 

3. února 2018 
 

Sobota 4. týdne v mezidobí 
sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 

7.00 mše svatá (Vlastimil Němeček, bratr Josef a 2 rodiče) 

                                              

  

4. února 2018 
 

 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (rodina Konečná a živá rodina) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (František Hanák, manželka a živá rodina) 

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 ve 14.00 hodin bude svátostné požehnání. 
* Mše svaté v tomto týdnu budou pravidelné, tak jak jsme zvyklí. Jen připomínám, že ve středu bývá mše svatá 
pro všechny děti. Nejen třeťáky, téměř vůbec tu nevidím děti z první třídy a druhé třídy, a to mnohdy ani v neděli. 
Trochu nad tím popřemýšlejme. 
* Ve středu modlitební společenství nad Božím slovem, při kterém čteme, rozjímáme a modlíme se nad nedělním 
starozákonním textem. Scházíme se ve středu v 18.15 hodin 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. 
* V pátek slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu lidově Hromnice, při kterém je žehnání svíček, proto si je 
nezapomeňte přinést. Tato mše svatá je tradičně obětována za ženy a bylo by žádoucí, aby se ženy, které se 
nestydí za svou víru připojily k průvodu kněze s ministranty a shromáždily se před začátkem pod kůrem. 
* V pátek je první pátek v měsíci a od 9.00 hodin budu navštěvovat naše nemocné. 
* V pátek po večerní a v sobotu po ranní mši svaté budu udělovat svatoblažejské požehnání. 
* V sobotu v 18.00 hodin na faře první setkání snoubenců, kteří chtějí v tomto roce uzavřít církevní sňatek a v 19.00 
hodin pak v kostele společenství charismatické obnovy. 



* V sobotu odpoledne odjíždí děti na jarně-prázdninový relaxační pobyt na faru do Nížkovic – tzv. PraNaF. 
Pokud by někdo chtěl nějakým způsobem přispět, budeme rádi – formu pomoci konzultujte s Petrem. Za 
jakoukoliv pomoc děkujeme. 
* Někteří z vás se už ptali, jak to bude tento rok s Chaloupkami. Další ročník bude a už si pro něj můžete 
předběžně zarezervovat termín 14. - 21. 7. 2018. Tým vedoucích se už teď na děti moc těší! 
* Upletených čtverců je už 922 ks - tak to jsme fakt nečekali! A chtěli bychom vás poprosit, abyste čtverce nosili do 
začátku postní doby, tedy do popeleční středy, pak je hned odešleme do Afriky. Tato charitativní akce bude 
ukončena na Popeleční středu. 
* Sobotní úklid – NOVÁKOVÁ Marie, ul. Břízová. 
* 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). 
 

Muzikál o biblickém Samsonovi, originálně nazvaný „Nestříhat!“ se v podání Spojených farností odehraje 
ve sportovní hale TJ Sokol Vranovice dnes, v neděli 28. ledna 2018 v 17.00 hodin. Srdečně zvou pořadatelé. 

 
Exercicie s P. Eliasem Vellou „Jak se modlit za uzdravení” proběhnou ve Vranově u Brna 

ve dnech 6. až 10. února 2018. Jsou určeny pro ty, kteří se věnují nebo chtějí věnovat službě přímluvné modlitby. 
Podrobné informace a přihlášky najdete na webu www.dc-vranov.cz. 

 
Pouť nemocných lidí, zdravotníků a jejich přátel proběhne v kapli sv. Anny ve Fakultní nemocnici U sv. Anny v Brně 

v sobotu 10. února 2018 od 14.30 hodin. 
 

V úterý 13. února 2018 od 19.00 hodin bude v kostele sv. Michala v Brně na Dominikánském náměstí 
již tradiční pouť zamilovaných ke svatému Valentinu. 

 
Salesiáni Dona Boska připravili mobilní aplikaci iZIDOOR. Je určena zvláště mládeži, biřmovancům a všem 

ostatním, kteří se chtějí formovat a inspirovat v duchovním životě. Aplikace přináší každý týden nové duchovní 
impulzy, mnoho tipů na modlitbu, komentáře k nedělnímu evangeliu, kalendář světců apod. 
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