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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) 

 15.00 - Hodonín – primice O. Tomáše Marady – farní kostel 

25. června 2018 
Pondělí 12. týdne v mezidobí 

  

15.00 pohřeb pí. Eva Tihlaříkova        

  

26. června 2018 
Úterý 12. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (František Hanák, manželka, živá a zemřelá rodina) 

                           

  

27. června 2018 
Středa 12. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Jan Konečný, manželka, živá a zemřelá rodina) 

      

18.15 modlitební společenství nad Božím slovem – KLAS 

28. června 2018 
Památka sv. Ireneje, 

biskupa a mučedníka 

7.00 mše svatá (Ladislav Zelinka, živá a zemřelá rodina) 

18.00 mše svatá NIKOLČICE 

18.00 rozjímavá modlitba růžence 

29. června 2018 
Slavnost sv. PETRA a PAVLA, 
apoštolů, hl. patronů brněnské diecéze 

  

19.00 mše svatá (Josef Košvica) 

 po mši bude tichá hodinová eucharistická adorace 

30. června 2018 
Sobota 12. týdne v mezidobí 

Sobotní památka Panny Marie 

7.00 
mše svatá (Blažena Zoubková, manžel, živá rodina a duše v 
očistci) 

  

  

1. července 2018 
 

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 
mše svatá (Alois Kaňa, rodiče, sourozenci, celá živá i zemřelá 
rodina) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
mše svatá (Jan Metelka, manželka, snacha, živá a zemřelá 
rodina) 

 15.00 - cyrilometodějská pouť „U Svaté“ v Křepicích 

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

   
* Dnešní sbírka je určena na podporu bohoslovců. 
* Dnes po mši svaté o půl jedenácté přijmeme mezi nás křesťany svátostí křtu Daniela Sáčka a Jiřího Kurdiovského 
* Dnes odpoledne nebude adorace a svátostné požehnání. Včera byli vysvěceni za naši brněnskou diecézi tři 
novokněží. Jeden z nich otec Tomáš Marada je z Hodonína a bude mít dnes svou primiční mši svatou v 15.00 
hodin, právě v Hodoníně, tak kdybyste si někdo chtěli udělat výlet, nebo jet si pro novokněžské požehnání, tak je 
tady ta možnost. 
* Dnes je možnost jet také na pouť do Kurdějova a příští neděli v Křepicích pouť U Svaté. Informace jsou vzadu na 
nástěnce. 
* V pondělí bude mše svatá v 15.00 hodin při které se rozloučíme se a doprovodíme na místní hřbitov paní Evu 
Tihlaříkovou. Pamatujme na ni i na pozůstalé ve svých modlitbách. 



* Ve středu už začnou bývat mše svaté ráno v 7.00 hodin a bude tomu tak, po celou dobu prázdnin. Tedy ve středu 
nebudou večerní mše. 
* 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 ostatní dny budou mše svaté v pravidelných časech. 
* V pátek je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů naší brněnské diecéze, tak doporučuji přijít na 
mši svatou. Po mši svaté pak bude soukromá tichá adorace. Přijďte také na začátku prázdnin a dovolených si 
vyprosit milosti a ochranu od Boha při našich různých cestách a putováních. 
* 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. 
* Také bych chtěl požádat ty z vás kdo máte doma seniory, abyste jim pomohli naladit rádio Proglas a také televizi 
Noe. Jsou to stanice, které mohou také pomoct k hlubšímu prožívání víry. Ještě stále jsou v našich rodinách 
senioři, kteří o tom nevědí, do kostela se již nedostanou kvůli nemohoucnosti a chybí jim spojení s církví, 
tak jim to prosím umožněte a samozřejmě ať rádio, nebo televize není jen pro seniory, ale také pro každého z nás.  
* Sobotní úklid kostela: HANÁKOVÁ Růžena, ul. Domaninská . 
* 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). 
 

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 a zakoupením výrobků 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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