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22. dubna 2018 
 

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
den modliteb za duchovní povolání 

7.30 mše svatá (Poděkování za 50 let společného života) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (za farníky) 

14.00 Adorace 

23. dubna 2018 
Svátek sv. Vojtěcha, 
biskupa a mučedníka 

  

           

  

24. dubna 2018 
Úterý po 4. neděli velikonoční 

sv. Jiří, mučedníka 

7.00 mše svatá (Jan Rozkydal, manželka, 2 rodiče) 

                                 

  

25. dubna 2018 
Svátek sv. Marka, evangelisty 

7.00 mše svatá (Blažej Navrátil, manželka, syn, 2 rodiče) 

          

18.15 modlitební společenství nad Božím slovem – KLAS 

26. dubna 2018 
Čtvrtek po 4. neděli velikonoční 

narozeniny Otce Jiřího 

7.00 mše svatá (Justin a Jenovéfa Valíčkovi a 2 rodiče) 

18.00 mše svatá NIKOLČICE 

18.00 rozjímavá modlitba slavného růžence 

27. dubna 2018 
Pátek po 4. neděli velikonoční 

7.00 mše svatá () 

  

  

28. dubna 2018 
Sobota po 3. neděli velikonoční 

7.00 mše svatá (Poděkování za přijatá dobrodiní) 

  

  

29. dubna 2018 
 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

7.30 mše svatá (Antonie Vozdecká, 2 rodiče, živá a zemřelá rodina) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Za rodinu Ramljakovu) 

14.00 Žehnání pramene Štengaru a prosebné procesí do polí 

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

 
* Dnes, v neděli 22. dubna je Neděle Krista, Dobrého Pastýře - Den modliteb za duchovní povolání. 
* Dnes odpoledne ve 14.00 hodin bude svátostné požehnání. 
* Bohoslužby tento týden budou každý den pouze ráno, tedy tento týden nebudou večerní mše svaté. 
* Modlitební společenství nad Božím slovem, při kterém čteme, rozjímáme a modlíme se nad nedělním staro-
zákonním textem je opět 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. 
* Moc děkuji všem, kdo jste dali pro děti na chaloupky prostěradla. A hlavně moc děkuji všem, kdo jste donesli 
nějaké ty dobroty pro postižené děti do Narnie. Je toho tolik, že to rozdělím asi polovičku a tu druhou odvezu do 
Betléma do Klobouk. Ještě jednou moc velké díky za ně. 
* Svatební ohlášky – v sobotu 5. května budou v našem kostele oddáni Jiří Viktoriin a jeho manželkou se stane 
Klára Vozdecká. Oba jsou od nás ze Šitbořic. Pokud náhodou ví někdo o nějaké překážce, která by jim v tomto 
sňatku bránila, tak prosím o nahlášení, pokud ne, tak prosím o modlitbu za naše snoubence. 
 
 



KŘESŤANŮM: SOS! 
Milí farníci, sestry a bratři ve víře, na Mahenově scéně v Brně chtějí zahrát představení, které v ostatních 
evropských městech neprošlo. Uráží náboženské city a zejména našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. 

V inscenaci Ježíš sleze z kříže, vysvlékne se do naha a znásilní muslimku. 
S poděkováním prosím, najděte si půl minuty, podepište elektronicky petici a zastaňte se našeho Krále: 

https://www.petice24.com                                    
Otec René Strouhal, Moutnice 

 
* Po celou velikonoční dobu se místo modlitby Anděl Páně modlí Vesel se nebes Královno (Kancionál 006). 
* Sobotní úklid kostela: VOZDECKÁ Oldřiška, ul. Nikolčická. 
* 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). 
 

V neděli 29. dubna odpoledne žehnání Štengaru a následně prosebné procesí s žehnáním polí. 
 

POZVÁNÍ Z KLOBOUK U BRNA 
Evangelický sbor zve na divadelní představení O FRANTIŠKOVI v sobotu 28. dubna v 18.00 hodin v evangelickém 

kostele. 
Katolická farnost zve na přednášku Kateřiny Lachmanové O UZDRAVENÍ MINULOSTI v úterý 1. května v 15.00 

hodin v katolickém kostele. 
 

 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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