FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 18/2017
DOBA VELIKONOČNÍ
NEDĚLE
30. 4.

3. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

PONDĚLÍ
1. 5.

PONDĚLÍ
Sv. Josefa, dělníka

ÚTERÝ
2. 5.

ÚTERÝ
po 3. neděli velikonoční
(Památka sv. Atanáše)

STŘEDA
3. 5.

Sv. Filipa a Jakuba

ČTVRTEK
4. 5.

ČTVRTEK
po 3. neděli velikonoční

PÁTEK
5. 5.

PÁTEK
po 3. neděli velikonoční

SOBOTA
6. 5.

SOBOTA
po 3. neděli velikonoční
(Sv. Jana Sarkandra)

NEDĚLE
7. 5.

4. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

7.30
9.00
10.30
14.00
7.30
9.00
19.00
7.00

mše svatá (Jan Tihlařík, rodiče a celá živá a zemřelá rodina)
mše svatá NIKOLČICE
mše svatá (za farníky)
žehnání Štengaru a prosebné procesí do polí
mše svatá (Milan Hanák a celá rodina Hanákova)
mše svatá NIKOLČICE
Májová pobožnost
mše svatá (Marie a Jan Fraňkovi, živá rodina)

18.00 mše svatá NIKOLČICE
17.30 mše svatá (Božena Konečná, manžel, živá a zemřelá rodina)
18.15 modlitební společenství s Božím slovem
7.00 mše svatá (Eduard Chadim a jeho sestry – od Živého růžence)
mše svatá NIKOLČICE není
19.00 Májová pobožnost
19.00

mše svatá (Antonín Nevídal, Marie Rozkydalová, manžel, živá a
zemřelá rodina)

mše svatá není
7.30
9.00
10.30
14.00

mše svatá (za farníky)
mše svatá NIKOLČICE
mše svatá (Božena Kaňová, živá a zemřelá rodina)
Májová pobožnost

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

ÚKLID KOSTELA: LEJSKOVÁ Iveta – ul. Osvobození
Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO

V pátek je první pátek v měsíci od 9.00 budu navštěvovat naše nemocné.
V sobotu mše svatá nebude. Ministranti z brněnské diecéze mají v semináři v Olomouci připravený den
právě pro ně a rád bych tam s nimi jel.
Pondělkem vstupujeme do mariánského měsíce, kterým je květen, a tak opět budou bývat májové
pobožnosti. Budou bývat v pondělí a ve čtvrtek v 19.00 a pak v neděli ve 14.00.

V sobotu večer v 19.00 hodin setkání se snoubenci na faře a také v 19.00 setkání společenství účastníků
Charizmatické obnovy.

* 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…?
V pondělí 8. května jedeme společně na pouť do Králíků a Neratova. Odjezd bude v šest hodin od
Obecního úřadu. Pojedou dva autobusy. Jelikož je nás hodně, tak nebude možnost se stavit někde
v restauraci na oběd, to by trvalo moc dlouho, a tak prosím, abyste si vzali jídlo a pití sebou. Jinak to
bude určitě pěkný společný zážitek, tak se na to můžeme těšit a také se za zdar této poutě modlit. Děkuji.
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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