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DOBA VELIKONOČNÍ
NEDĚLE
7. 5.

4. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

PONDĚLÍ
8. 5.

Panna Marie
Prostřednice všech milostí

ÚTERÝ
9. 5.
STŘEDA
10. 5.

ÚTERÝ
po 4. neděli velikonoční
STŘEDA
po 4. neděli velikonoční

ČTVRTEK
11. 5.

ČTVRTEK
po 4. neděli velikonoční

PÁTEK
12. 5.

PÁTEK
po 4. neděli velikonoční

SOBOTA
13. 5.

NEDĚLE
14. 5.

7.30
9.00
10.30
14.00

mše svatá (Božena Kaňová, živá a zemřelá rodina)
mše svatá NIKOLČICE
mše svatá (za farníky)
Májová pobožnost
Poděkování za 60 let společného života
(mše svatá na pouti)

19.00 Májová pobožnost
7.00 mše svatá (Jan a Žofie Viktorinovi)

17.30
18.15
7.00
18.00
19.00

mše svatá (Josef Kaňa, manželka celá živá a zemřelá rodina)
modlitební společenství s Božím slovem
mše svatá (Marie Kaňová, manžel, 2 syny)
mše svatá NIKOLČICE
Májová pobožnost

19.00 mše svatá (Manželé Podbřečtí a prosba za uzdravení syna)
7.00

mše svatá (Na úmysl dárce)

Panny Marie Fatimské

5. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

7.30 mše svatá (Jan Urbánek, manželka, celá rodina)
9.00 mše svatá NIKOLČICE
10.30 mše svatá (František Papež, manželka, syn, zeť a celá živá
rodina)

14.00 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: DVOŘÁKOVÁ Marie – ul. Nová
Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO

V pátek je první pátek v měsíci od 9.00 budu navštěvovat naše nemocné.
Začátkem května jsme vstoupili do mariánského měsíce, a tak opět budou bývat májové pobožnosti –
v pondělí a ve čtvrtek v 19.00 a pak v neděli ve 14.00.
Ve středu je mše svatá pro děti o půl šesté, od pěti hodin bude májová pobožnost, kterou povedou děti a
zkoušku na tuto májovou budou mít od půl páté. Prosím, pošlete děti a přijďte s nimi nejen na mši svatou,
ale také na tuto májovou pobožnost.

V sobotu začínají poutě do Žarošic, jsou to tzv. třináctky. Odjezd je z Nikolčic v 17.20 a ze Šitbořic v
17.30. Autobus je objednaný pouze na tři měsíce dopředu a je to z toho důvodu, že v poslední roce tam
jezdilo čím dál méně farníků. A tak pokud bude tento stav přetrvávat, tak by se musely tyto poutě zrušit a
jezdilo by se na tuto pouť individuálně. Osobně si myslím, že je to škoda. Zkusme o tom popřemýšlet,
hlavně mladí důchodci, kteří většinou čas mají, ale přiznejme si, že je to o tom, že máme spoustu výmluv,
proč jet nemůžu a že se nechce.

* 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.
Připomínám, že jedeme do míst, kde bývá docela velká zima, tak doporučuji se hodně teple obléct.
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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