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13. května 2018 

Slavnost 

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 
DEN MATEK 

7.30 mše svatá (Za farníky) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
mše svatá (Josef a Stanislava Čermákovi, 2 rodiče, sestra, 
švagr) 

14.00 Mariánská májová pobožnost                            

14. května 2018 
Svátek sv. Matěje, apoštola 

  

           

19.00 Mariánská májová pobožnost 

15. května 2018 
Úterý po 7. neděli velikonoční 

7.00 mše svatá (P. Eduard Chadim a jeho sestry – od živého růžence) 

15.00 modlitební společenství nad Božím slovem – KLAS                              

  

16. května 2018 
Svátek sv. Jana Nepomuckého 
kněze a mučedníka,patrona Čech 

  

17.30 mše svatá (Jan Kaňa, manželka, 2 syni, 2 rodiče) 

  

17. května 2018 
Čtvrtek po 7. neděli velikonoční 

7.00 mše svatá (manželé Tomancovi a duše v očistci) 

18.30 mše svatá NIKOLČICE 

19.00 Mariánská májová pobožnost 

18. května 2018 
Pátek po 7. neděli velikonoční 

  

  

19.00 mše svatá (Josef a Marie Masaříkovi, živá a zemřelá rodina) 

19. května 2018 
Sobota po 7. neděli velikonoční 

svatodušní vigilie 

7.00 mše svatá (František Zoubek, syn, živá a zemřelá rodina) 

  

 18.00 ... Moutnice, 20.00 ... Rajhrad, 21.00 ... Uherčice 

20. května 2018 
Slavnost 

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
BOŽÍ HOD SVATODUŠNÍ 

7.30 mše svatá (Jan Urbánek, manželka, rodiče a sourozenci) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Zdeněk Lengál, rodiče, živá a zemřelá rodina) 

14.00 Mariánská májová pobožnost 

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 mariánská májová pobožnost – zveme především ty, kteří během týdne nemohou. 
* Dnes je Fatimský den v Žarošicích. Odjezd autobusu v 17.30 hodin od zastávky (mše svatá v 19.00 hodin). 
* Bohoslužby tento týden budou pravidelné. 
* Modlitební společenství nad Božím slovem, při kterém čteme, rozjímáme a modlíme se nad nedělním 
starozákonním textem bude 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. 
* Ve středu po dětské mši svaté setkání Otce Jiřího s dětmi, které půjdou k prvnímu svatému přijímání. 
* Ve středu večer v 19.00 hodin společenství manželů, ale nejen jich, dojít může kdokoliv. 
* Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka 
* Po celý týden se můžeme modlitbou novény připravit na slavnost Seslání Ducha Svatého. 
 
 
 



* NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU: 
PO DEVĚT VEČERŮ SE SCHÁZÍME PO VZORU APOŠTOLŮ A PANNY MARIE KE SPOLEČENSTVÍ MODLITBY Z 
NAŠICH DOMOVŮ. ZAČÁTEK VŽDY VE 21 HODIN. PO MODLITBĚ ZDRÁVAS MARIA ZA FARNOST SE MODLÍME 
DESÁTEK RŮŽENCE A LITANIE K DUCHU SVATÉMU. 
 
TEXTY JSOU KE STAŽENÍ NA FARNÍCH STRÁNKÁCH. 
 
* Farnost Křepice pořádá pouť do Bohutic u Moravského Krumlova (expozice křížové cesty z cedrového dřeva v 
životní velikosti a lurdská jeskyně – regionální poutní místo). Odjezd je v sobotu 7. července v 11.00 hod.  
Pokud by někdo měl zájem, tak se může přihlásit u paní Papežové na tel. čísle 775 062 460. 
* Svatební ohlášky: 
16. června – Tomáš Kříž ze Šitbořic a Kamila Köhlerová z Brna a 
23. června – Lukáš Chloupek a Editka Vozdecká – oba od nás ze Šitbořic. 
* Po celou velikonoční dobu se místo modlitby Anděl Páně modlí Vesel se nebes Královno (Kancionál 006). 
* Sobotní úklid kostela: LEJSKOVÁ Iveta, ul. Osvobození. 
* 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). 
 

Ve středu 16. května v 18.30 hodin Večer chval v brněnském kostele minoritů. 
 

Římskokatolická farnost Šlapanice zve na přednášku Mgr. Josefa Mikuláška 
„Církev je nezničitelná a trpět pro Krista je největší slávou – kardinál Josef BERAN 1888-1969“ 

v pátek 18. května po mši svaté v 18.45 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Šlapanicích u Brna. 
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