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17. června 2018 
 

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Ladislav a Pavlína Lengálovi, živá rodina) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Za farníky) 

14.00 adorace a svátostné požehnání              

18. června 2018 
Pondělí 11. týdne v mezidobí 

  

18.00 chórová modlitba celého růžence          

  

19. června 2018 
Úterý 11. týdne v mezidobí 

sv. Jana Nepomuckého Neumanna 

7.00 mše svatá (Alžběta Hanáková, manžel, celá rodina) 

15.00 modlitební společenství nad Božím slovem – KLAS                          

  

20. června 2018 
Středa 11. týdne v mezidobí 

 od 16.30 zpovídání dětí před prázdninami 

17.30 mše svatá (Vlasta Kokešová, manžel, živá a zemřelá rodina) 

 po mši táborák pro děti na farní zahradě 

21. června 2018 
Památka sv. Aloise Gonzagy, 

řeholníka 

7.00 mše svatá (František Vozdecký, manželka, živá rodina) 

18.00 mše svatá NIKOLČICE 

18.00 rozjímavá modlitba růžence 

22. června 2018 
Pátek 11. týdne v mezidobí 

  

 od 18.00 zpovídání mládeže před prázdninami 

19.00 mše svatá (František Novotný, manželka, 2 rodiče) 

23. června 2018 
Sobota 11. týdne v mezidobí 

Sobotní památka Panny Marie 

7.00 mše svatá (Věra Košvicová a rodina Tichá) 

 9.00 – katedrála Petrov – svěcení tří novokněží 

  

24. června 2018 

Slavnost NAROZENÍ 
SV. JANA KŘTITELE 

7.30 mše svatá (Za farníky) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Oldřich Konečný, manželka a syn) 

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. 

   
* Bohoslužby tento týden budou pravidelné. 
* V pondělí večer pravidelná chórová modlitba celého růžence. 
* Modlitební společenství nad Božím slovem, při kterém čteme, rozjímáme a modlíme se nad nedělním 
starozákonním textem je 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. 
* Jelikož se nám blíží prázdniny, tak ve středu bude pan farář hodinu přede mší svatou k dispozici našim dětem. 
Prosíme rodiče, aby své děti poslali ke svátosti smíření a také, aby jim šli vzorem. Po mši svaté bude na farní 
zahradě táborák – špekáčky si přineste vlastní. 
* Ve středu v 19.00 bude společenství všech lidí dobré vůle. 
* V pátek bude pan farář hodinu před mší svatou zpovídat mládež. Využijte této možnosti. 
* Příští neděli bude již tradičně možné navštívit poutní mši svatou v Kurdějově na kterou jste srdečně zváni. 
Informace viz níže nebo na nástěnkách. Příští neděli je také vyhlášena sbírka na bohoslovce. 
* 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: 23. června – Lukáš Chloupek a Edita Vozdecká – oba od nás ze Šitbořic. 
* Sobotní úklid kostela: KRUPIČKOVÁ Marie, ul. U cihelny. 
* 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). 
 

POZVÁNKA DO NESVAČILKY 
Farnost Moutnice zve v neděli 17. června 2018 na benefiční koncert pro kapli v Nesvačilce. 

Vystoupí Kvarteto zobcových fléten z Brna FLAUTAS DE DOLORES. 
Začátek v 17.00 hodin před novostavbou kaple. Vstupné dobrovolné. 

Pokud jste ještě nepřispěli na tento bohulibý projekt nebo jej chcete podpořit znovu máte výjimečnou možnost 
spojenou s kulturním zážitkem. Jste srdečně zváni. 

 
VEČER CHVAL V BRNĚ 

Ve středu 20. června pravidelný večer chval v kostele sv. Janů – u minoritů. Začátek v 18.30 hodin. 
 

KURDĚJOVSKÁ POUŤ 23. A 24. ČERVNA 2018 
Římskokatolická farnost Kurdějov zve na tradiční pouť o slavnosti Narození sv. Jana Křtitele 

 
Sobotní program pro děti začíná v 17.00 hodin, ve 20.30 hodin mše svatá a noční adorace do 23 hodin. 

Nedělní slavnostní mše svatá v 10.00 hodin – celebruje P. Ignác Vojtěch MAJVALD, OFM. 
Odpoledne ve 14.30 hodin Kurdějovská křížová cesta přes vesnici a v 15.30 hodin v kostele 

koncert folkrockové skupiny SOUMRAK s písněmi inspirovanými Biblí. 
 

Možnost navštívit prodejní stánek s přírodními produkty domácí výroby jejímž zakoupením pomůžete financovat 
farní adopci na dálku a případně další dobročinnost. 

 
Po celou dobu pouti je možná prohlídka historického areálu – gotický kostel sv. Jana Křtitele s opevněním, zvonice 

s historickými zvony a unikátními katakombami ze 16. století. 
Po mši svaté bude pro zájemce možnost komentované prohlídky s Petrem – sraz v 11.50 před zvonicí (polední 
zvonění největším, šestitunovým zvonem z roku 1606). Pro prohlídku katakomb doporučujeme silnou baterku! 
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