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1. července 2018 
 

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

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 

2. července 2018 
Pondělí 13. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Za živé a zemřelé členy „živého růžence“) 

 Brno-Líšeň, kostel sv. Jiljí, 14.00 pohřeb p. Josef Zoubek        

  

3. července 2018 
Svátek sv. Tomáše, apoštola 

  

15.00 pohřeb p. Miroslav Steinbock                         

  

4. července 2018 
Středa 13. týdne v mezidobí 

sv. Prokopa, opata 

  

15.00 pohřeb p. Jaroslav Bartoněk     

  

5. července 2018 
Slavnost sv. CYRILA a METODĚJE 

hlavních patronů Moravy 

7.30 mše svatá (Marie Steinbocková, živá a zemřelá rodina) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

18.00 rozjímavá modlitba růžence 

6. července 2018 
Pátek 13. týdne v mezidobí 

sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice 
První pátek v měsíci 

7.30 mše svatá (František Hanák, živá a zemřelá rodina) 

  

  

7. července 2018 
Sobota 12. týdne v mezidobí 

Sobotní památka Panny Marie 

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

  

  

8. července 2018 
 

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Božena Vozdecká, manžel, rodiče, celá rodina) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Za farníky) 

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. 

   
* V pondělí bude mimořádně ranní mše svatá. 
* V úterý a ve středu nebudou ranní bohoslužby ale odpoledne vždy v 15 hodin pohřební requiem. V modlitbě 
mysleme na zemřelé i na pozůstalé. 
* Ve čtvrtek na státní svátek bude ranní bohoslužba a večer rozjímavý růženec. 
* Ve čtvrtek vrcholí na Velehradě Dny dobré vůle slavnostními bohoslužbami – v bazilice v 8.30 hodin mše svatá, 
kterou slouží letošní novokněží a v 10.30 hodin hlavní bohoslužba s biskupy na nádvoří před bazilikou, která bude 
přenášena TV NOE a ČT2. V tento den je také již tradičně mše svatá za účasti našich biskupů v Mikulčicích. Mše 
svatá tam začne v 16.30 hodin.  Není to daleko, tak je možné si udělat výlet a prožít mši svatou. 
* V pátek je první pátek v měsíci, protože je státní svátek bude mše svatá ráno a bude se i zpovídat a nebudou 
návštěvy nemocných. V sobotu a v neděli jsou bohoslužby pravidelné. 
* Modlitební společenství nad Božím slovem během prázdnin nebude. 



* Minulý týden se vybralo při sbírce na bohoslovce 19 283,- Kč. Pán Bůh zaplať. 
* Dostali jsme dopis od našich dětí (Roberta a Mary), kterým pomáháme finančně. Jejich obrázky, fotky a 
přeložené dopisy si můžete prohlídnout na nástěnce. 
* Blíží se nám také chaloupky, tak jsem vás chtěl jako v loňském roce požádat o příspěvek do kuchyně. 
Vzadu na stolíku v kostele je krabička s tím, co je potřeba koupit, aby se nesešlo třeba 20 kg špaget, tak si ty lístky 
můžete rozebrat, něco koupit a dát na faru pod přístřešek. Kdyby někdo chtěl finančně přispět, může svůj 
příspěvek dát Anežce Kaňové, nebo mně a já jim to předám. Moc děkujeme za jakoukoliv službu spojenou 
s chaloupkami. 
* 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. 
* Sobotní úklid kostela: NEČASOVÁ Marie, ul. Družstevní. 
* 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. 
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