
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 16/2017 
 VELIKONOČNÍ OKTÁV 

NEDĚLE 
16. 4. 

 

Slavnost 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 

PÁNĚ 

7.30 mše svatá (za farníky) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
15.00 – 

17.00 

mše svatá (Marie Krupičková, manžel, 2 rodiče) 
odpoledne prohlídka kostela a věže – za pěkného počasí 

PONDĚLÍ 
17. 4. 

PONDĚLÍ 
VELIKONOČNÍHO OKTÁVU 

7.30 
mše svatá (František Hanák, manželka, 2 rodiče, sourozenci a 

zeť) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Josef Novotný, manželka, dcera a živá rodina) 

ÚTERÝ 
18. 4. 

ÚTERÝ 
VELIKONOČNÍHO OKTÁVU 

7.00 
mše svatá (Jan Rozkydal, manželka, dcera, živá a zemřelá 

rodina) 
  

19.00 chórová modlitba celého růžence 

STŘEDA 
19. 4. 

STŘEDA 
VELIKONOČNÍHO OKTÁVU 

  
17.30 mše svatá (Františka Urbánková, manžel, rodiče a celá rodina) 
18.15 modlitební společenství s Božím slovem  

ČTVRTEK 
20. 4. 

ČTVRTEK 
VELIKONOČNÍHO OKTÁVU 

7.00 mše svatá (Arnošt Konečný, manželka, děti) 
 mše svatá NIKOLČICE není 

18.00 modlitba slavného růžence za farnost 

PÁTEK 
21. 4. 

PÁTEK 
VELIKONOČNÍHO OKTÁVU 

  
19.00 mše svatá 

 (Josef Konečný, manželka, rodina Valíčková a Konečná) 

SOBOTA 
22. 4. 

 

SOBOTA 
VELIKONOČNÍHO OKTÁVU 

 

7.00 
mše svatá (Bratr Miroslav, rodiče, živá a zemřelá rodina 

Zelinkova) 
  

19.00 večer chval v kostele 

NEDĚLE 
23. 4. 

 

2. NEDĚLE 
VELIKONOČNÍ 

BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 
 

7.30 mše svatá (Vojtěch Vozdecký) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 

14.00 
 

mše svatá (Fr. Navrátil, Josef Konečný, manželky, živá rodina) 
adorace s modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství 
a svátostné požehnání 

 

Další informace:    
 

MODLÍME SE ZA NAŠI FARNOST:  

Každý den ve 21.00 – modlitba jedenkrát Zdrávas Maria a každý pátek v 15.00 korunka k Božímu 

milosrdenství. Připoj se i ty! 
 

ÚKLID KOSTELA: NOVÁKOVÁ Marie – ul. Břízová 

  

Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO 
 

Od neděle Zmrtvýchvstání Páně až do neděle Seslání Ducha Svatého  
se místo „Anděl Páně…“ modlí velikonoční antifona „Vesel se, nebes Královno…“ 

 

Dnes nebude svátostné požehnání a je také pravidelná měsíční sbírka. Pán Bůh zaplať za vaše dary. 

 

Celý týden se ponese v duchu velikonočního oktávu – celý týden je jedna velká slavnost. 
V pondělí budou bohoslužby, tak jako v neděli. V ostatní dny budou mše svaté pravidelné, tak jak 

jsme zvyklí. 
 

V úterý večer – modlitba celého růžence a to v 19.00 hodin 
 



V sobotu v 18.00 hodin, setkání snoubenců na faře 
A v sobotu v 19.00 hodin vás zvu na večer chval do našeho chrámu. 

 

Moc děkuji všem, kdo se zapojili do krásné velikonoční liturgie. 
Chrámovému sboru, schole mladých, kostelníkům, ministrantům, lektorům, klapačům a všem, kteří 

se podíleli na květinové výzdobě, úklidu a ostatními i sebedrobnějšími přípravami k důstojnému 
prožití svátků Kristova utrpení a vzkříšení. 

 

Každý pátek se v 15.00 hodin scházíme na vyhlídce na Domaninách  
ke kající modlitbě korunky k Božímu milosrdenství za Šitbořice (vyprošujeme dary smíření, 

odpuštění a uzdravení vztahů pro obyvatele obce – jde o přímluvnou modlitbu). 
 

NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT…? 
Večer chval ve středu 19. dubna od 18.30 do cca 20.00 hodin v kostele sv. Janů na Minoritské ulici. 

 

MŮŽE SE HODIT …  
 

telefonní číslo farnosti - 731 619 807  
Kontakt na děkana v nepřítomnosti kněze ve farnosti - O. Jan Nekuda je: 723 529 476 
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