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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 

5. února 2018 
 

Památka sv. Agáty, panny a 
mučednice 

  

  

  

6. února 2018 
 

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, 
mučedníků 

7.00 mše svatá (Jan Viktorín a rodiče) 

  

  

7. února 2018 
 

Středa 17. týdne v mezidobí 

  

14.30 Req.: Ladislav Drabálek 

18.15 modlitební společenství nad Božím slovem – KLAS 

8. února 2018 
 

Čtvrtek 17. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (František Zoubek, manželka, dcera a syni) 

18.00 mše svatá NIKOLČICE 

17.00 rozjímavá modlitba radostného růžence 

9. února 2018 
Pátek 5. týdne v mezidobí 

  

  

19.00 
mše svatá (Anna Danielová, manžel, 2 rodiče, Františka a 
Ladislav Košvicovi) 

10. února 2018 
 

Památka sv. Scholastiky, panny 

7.00 mše svatá (Václav Nevídal, rodiče a duše v očistci) 

  

  

11. února 2018 
 

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Marta Valíčková, Ondřej Vozdecký a manželka) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Za farníky) 

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. Jediná změna nastává ve středu, kdy nebude 
večerní mše svatá pro děti, ale místo ní bude ve 14.30 requiem za pana Ladislava Drabálka. 
* 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 
 
* Sobotní úklid – ZOUBKOVÁ Ludmila, ul. Osvobození. 
* Telefonní kontakt na kněze: 731 619 807. 
 
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. 
 

* Každý pátek se v 15.00 hodin scházíme na vyhlídce na Domaninách 
ke kající modlitbě korunky k Božímu milosrdenství za Šitbořice 

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