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27. května 2018 
Slavnost 

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
slavnost 1. svatého přijímání 

7.00 mše svatá (Milan Hanák a rodina Hanákova) 

8.30 mše svatá NIKOLČICE 

10.00 mše svatá (Za prvokomunikanty, jejich rodiče a sourozence) 

 májová pobožnost není                            

28. května 2018 
Pondělí 8. týdne v mezidobí 

  

           

19.00 mariánská májová pobožnost 

29. května 2018 
Úterý 8. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Josef Zoubek, manželka) 

                               

  

30. května 2018 
Středa 8. týdne v mezidobí 

Památka sv. Zdislavy 

  

17.30 
mše svatá (František Stejskal, jeho rodiče, živá a zemřelá 
rodina)  

18.15 modlitební společenství nad Božím slovem – KLAS 

31. května 2018 
Svátek Navštívení Panny Marie 

7.00 mše svatá (Jan Kaňa, bratr, 2 zeti a 2 rodiče) 

18.00 mše svatá NIKOLČICE 

19.00 poslední mariánská májová pobožnost 

1. června 2018 
Památka sv. Justina, mučedníka 

první pátek v měsíci 

  

19.00 mše svatá (Ladislav Drabálek, manželka, 2 rodiče) 

  

2. června 2018 
Sobota 8. týdne v mezidobí 

Sobotní památka Panny Marie 

7.00 mše svatá (Antonín Novák, bratr, 2 rodiče) 

 odpoledne na farní zahradě FARNÍ DEN (13.00 – 22.00) 

  

3. června 2018 
Slavnost 

TĚLA A KRVE PÁNĚ 

7.30 mše svatá (Poděkování za přijatá dobrodiní) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Jan a Marie Lengálovi, živá rodina) 

14.00 Adorace a svátostné požehnání 

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

  
* Dnes je sbírka na podporu Charity. 
* Dnes odpoledne není májová pobožnost. 
* Bohoslužby tento týden budou pravidelné. 
* Pátek je první pátek v měsíci a od 9.00 hodin bude O. Jiří navštěvovat naše nemocné 
* Modlitební společenství nad Božím slovem, při kterém čteme, rozjímáme a modlíme se nad nedělním 
starozákonním textem je 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 sobotu vás zveme na už 11. farní den. Přijďte prožít tento den společně. Ve 13.00 hodin započneme velkou 
hrou pro děti a pak už půjde program podle zvyku. Opět bude něco dobrého na jídlo, a hlavně všechny buchty a 
sladkosti, které si přinesete si také můžete sníst a ostatní můžou ochutnat, jak se kuchtí v jiných rodinách. Bude 
skákací hrad, příjemná pohoda a večer pak tradičně ohňostroj, takže jste zváni. 
* Sobotní setkání účastníků charismatické obnovy se přesouvá z důvodu farního dne na příští sobotu! 
* Do konce května se stále můžete přihlašovat na pouť do Medžugorje. 



* 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 
 23. června – Lukáš Chloupek a Editka Vozdecká – oba od nás ze Šitbořic. 
 
* Sobotní úklid kostela: NEVÍDALOVÁ Růžena, ul. Kuchyňka. 
* 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). 
 

Římskokatolická farnost Těšany zve na tradiční 
pouť ke kapli Panny Marie nad vinicemi 

dnes, v neděli 27. května s poutní bohoslužbou v 15.00 hodin 
 

Římskokatolická farnost Klobouky u Brna zve na tradiční pouť ke kapli sv. Barbory v neděli 27. května, 
poutní bohoslužba začne v 10.30 hodin, odpolední koncert v kapli začne v 15.00 hodin. 
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