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11. března 2018 
 

4. NEDĚLE POSTNÍ 

7.30 mše svatá (Za farníky) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (František Krupička, manželka, rodiče) 

14.00 křížová cesta – vedou zpěváci                                 

12. března 2018 
 

Pondělí po 4. neděli postní 

  

18.00 chórová modlitba celého růžence za papeže Františka                  

  

13. března 2018 
 

Úterý po 4. neděli postní 
výroční den zvolení papeže Františka 

7.00 
mše svatá (František Zoubek, manželka, živá rodina a duše v 
očistci) 

15.00 modlitební společenství nad Božím slovem – KLAS                                 

  

14. března 2018 
 

Středa po 4. neděli postní 

  

17.30 mše svatá (Antonín Franěk, rodiče a živá rodina) 

  

15. března 2018 
 

Čtvrtek po 4. neděli postní 

7.00 mše svatá (Marie Hnilicová, manžel, 2 rodiče, zeť a vnučka) 

 mše svatá NIKOLČICE není 

17.00 rozjímavá modlitba bolestného růžence 

16. března 2018 
 

Pátek po 4. neděli postní 

7.00 modlitba ranních chval breviáře 

  

19.00 křížová cesta 

17. března 2018 
 

Sobota po 4. neděli postní 

7.00 modlitba ranních chval breviáře 

                                              

  

18. března 2018 
 

5. NEDĚLE POSTNÍ 

7.30 
mše svatá (Josefa Nevídalová, manžel, syn, rodiče, 
sourozenci) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Marie Bartoňková, rodiče, živá a zemřelá rodina) 

14.00 křížová cesta – vedou společenství                    

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 pobožnost křížové cesty kterou povedou zpěváci. A prosím, aby na příští týden si 
nachystali křížovou cestu zástupci společenství. Děkuji. 
* Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka. Pán Bůh zaplať za vaše dary. 
* Bohoslužby v tomto týdnu budou tak jak jsme zvyklí až do čtvrtka, v pátek a v sobotu nebudou z důvodu 
hospitalizace O. Jiřího mše. Nedělní bohoslužby budou pravidelné, pokud nenastanou komplikace. 
* Celý týden se ponese v duchu postní doby, tedy není žádný církevní svátek, ani památka. 
* V pondělí jsme zváni k modlitbě růžence za papeže Františka. Při každé příležitosti nás papež prosí o modlitbu a 
je jen na nás, jak se k tomu postavíme! Změníme konečně své smýšlení anebo zase zvítězí lhostejnost a nezájem? 
Budeme živými křesťany nebo mrtvými pohrobky křesťanství? Už se konečně probuďme! 
* Ve středu modlitební společenství nad Božím slovem, při kterém čteme, rozjímáme a modlíme se nad nedělním 
starozákonním textem. Až do Velikonoc se budeme scházet už v úterý v 15.00 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 a v sobotu ráno se můžeme sejít ke společné modlitbě breviáře a v pátek večer k modlitbě křížové cesty. 
* Na bočním oltáři u kazatelny je možnost vzít si Boží slovíčko pro postní dobu. 
* Na 8. května připravujeme další farní pouť tentokrát navštívíme Čihošť na Vysočině (působiště P. Josefa Toufara – 
číhošťský zázrak), Koclířov (českomoravská Fatima) a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. 
Zájemci se mohou zapisovat na stolku pod kůrem. 
* Slavnost prvního svatého přijímání bude v neděli 27. května 2018. 
* 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! Přihlašování začne v 
neděli 18. března. Více informací na vývěskách a na farních stránkách. 
* Sobotní úklid – RYŠAVÁ Anežka, ul. Dlouhá. 
* Telefonní kontakt na kněze: 731 619 807. 
 

* Každý pátek se v 15.00 hodin scházíme (nejen) 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). 
 

ČBK k situaci skupiny čínských křesťanů v ČR 
Česká biskupská konference vydala prohlášení a výzvu k modlitbě za skupinu čínských křesťanů, 
kteří požádali o azyl v ČR. Biskupové apelují na spravedlivé vyřešení jejich obtížné situace a prosí 

o společnou modlitbu v tuto neděli, 11. března 2018. 
 

ČBK vyzývá ke spravedlivému vyřešení situace skupiny čínských křesťanů v ČR 
V České republice požádalo v roce 2016 několik desítek čínských křesťanů o azyl. 

Nyní se rozhoduje o jejich další budoucnosti u nás. 
Výsledek procesu a další osudy těchto lidí nám nejsou lhostejné, a proto apelujeme na spravedlivé vyřešení jejich 

situace zhoršované nejistotou a obavami. 
Jsme vděčni za ty, kterým byl azyl udělen, protože dostali naději na život ve svobodné společnosti. 

Taktéž věříme ve spravedlivý přezkum rozhodnutí o neudělení azylu větší části těchto žadatelů. 
Doufáme, že bude nalezeno dobré řešení pro další život lidí, kteří se ocitli ve velmi složité životní situaci. 

V případě, že k tomu budeme moci nějak přispět, jsme připraveni. 
Také tímto děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem snaží těmto křesťanům pomoci. 

Naši snahu chceme podpořit i modlitbami za tyto žadatele při mších svatých na 4. neděli postní, 
tedy 11. března 2018. Věříme v sílu modlitby za čínské křesťany v ČR i v jejich vlasti. 

Čeští a moravští biskupové 
 

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v sobotu 24. března 2018 v Brně. 

Začínáme v 8:30 hodin v katedrále. Na co se můžete těšit? Na skvělou atmosféru, na setkání s Kristem, na 
osobnější setkání s otci biskupy, na mladé lidi, jako jsi ty, na setkání nad zajímavými tématy, např.: Jak se vyznat ve 

svých myšlenkách? Misionáři ve Východním Timoru. Jak dozrát do identity muže a ženy? Žít svůj život naplno. 
Jako přednášející dopoledních přednášek a workshopů přislíbily účast zajímavé osobnosti. 

Pokud máš čas a chuť, přijeď již v pátek 23. března 2018, od 17.30 hod se uskuteční před program (mše svatá, 
křížová cesta, chvály či muzikál). Přespání z pátku na sobotu pro předem přihlášené účastníky před programu 

zajištěno. Poplatek za nocleh 150 Kč. Pozvěte své kamarády na toto setkání. 
Podrobnosti k před programu, dopoledním skupinám a workshopům budou aktualizovány na webu: 

http://brno.signaly.cz. 
 

 Před třemi roky proběhla na Vranově konference na téma exorcismu, která byla zaměřena pro kněze. Nyní jsme 
zváni na konferenci pro věřící, a to v sobotu 2. 6. do Brna. Konferenci pořádá Česko-slovenská sekce Mezinárodní 

asociace exorcistů. Počet míst je omezen, přihlášky najdete na www.exorcismus.eu.    
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