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25. února 2018 
 

2. NEDĚLE POSTNÍ 

7.30 bohoslužba slova s jáhnem Františkem                                            

9.00 bohoslužba slova s jáhnem Františkem NIKOLČICE 

10.30 bohoslužba slova s jáhnem Františkem 

14.00 křížová cesta – vedou ženy                                 

26. února 2018 
 

Pondělí po 2. neděli postní 

7.00 modlitba ranních chval breviáře 

                    

  

27. února 2018 
 

Úterý po 2. neděli postní 

7.00 modlitba ranních chval breviáře 

15.00 modlitební společenství nad Božím slovem – KLAS                                 

  

28. února 2018 
 

Středa po 2. neděli postní 

  

17.30 mše svatá (Marie Zelinková, manžel, živá a zemřelá rodina) 

  

1. března 2018 
 

Čtvrtek po 2. neděli postní 

7.00 mše svatá (Václav Němeček, otec a živá rodina) 

17.00 mše svatá NIKOLČICE 

17.00 rozjímavá modlitba bolestného růžence 

2. března 2018 
 

Pátek po 2. neděli postní 

  

  

19.00 
mše svatá (Jan a Žofie Viktorinovi, celá živá a zemřelá rodina 
a duše v očistci) 

3. března 2018 
 

Sobota po 2. neděli postní 

7.00 mše svatá (na úmysl dárce) 

                                              

19.00 charismatické společenství v kostele 

4. března 2018 
 

3. NEDĚLE POSTNÍ 

7.30 mše svatá (Jaroslav Holacký, 2 rodiče, 2 zeti) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Za farníky) 

14.00 křížová cesta – vedou lektoři                    

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

 
 

* Dnes je sbírka „Svatopetrský haléř“ – Pán Bůh zaplať za vaše dary. 
* Dnes ve 14.00 hodin bude pobožnost křížové cesty kterou povedou ženy. Příští týden budou mít 
křížovou cestu lektoři. 
* Mše svaté v tomto týdnu budou od středy tak jak jsme zvyklí. 
* Ve středu modlitební společenství nad Božím slovem, při kterém čteme, rozjímáme a modlíme se nad 
nedělním starozákonním textem. Až do Velikonoc se budeme scházet už v úterý v 15.00 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 pátek je první pátek v měsíci od 9.00 hodin bude otec Jiří navštěvovat naše nemocné, 
* V sobotu v 18.00 hodin setkání snoubenců na faře a v 19.00 hodin společenství charismatické obnovy. 
*Náboženství třeťáků a deváťáků už bude ve svém čase. 
* Na bočním oltáři u kazatelny je možnost vzít si Boží slovíčko pro postní dobu. 



* Na našich farních stránkách je doplněná fotogalerie a jsou tam opravdu hezké fotky, tak pokud si 
chcete zavzpomínat co všechno jsme prožili, podnikli, tak doporučuji si udělat kafé a čas a pak už jen 
vzpomínat. Děkuji, těm, kdo se o naše stránky starají. 
* Slavnost prvního svatého přijímání bude v neděli 27. května 2018. 
* Někteří z vás se už ptali, jak to bude tento rok s Chaloupkami. Další ročník bude a už si pro něj můžete 
předběžně zarezervovat termín 14. - 21.7.2018. Tým vedoucích se už teď na děti moc těší! 
 
* Sobotní úklid – NEVÍDALOVÁ Růžena, ul. Kuchyňka. 
* 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). 
 

 Před třemi roky proběhla na Vranově konference na téma exorcismu, která byla zaměřena pro kněze. 
Nyní jsme zváni na konferenci pro věřící, a to v sobotu 2. 6. do Brna. Konferenci pořádá Česko-
slovenská sekce Mezinárodní asociace exorcistů. Počet míst je omezen, přihlášky najdete na 

www.exorcismus.eu.    
 

Z pastýřského listu biskupa Mons. Klause Künga z rakouského St. Pöltenu 
Milí bratři a sestry! 
 

Zase jsme znovu vstoupili Popeleční středou do postní doby a prosíme Boha, aby nám skrze toto období obrácení 
a pokání dal milost kráčet vpřed v poznání Krista a zviditelňovat sílu jeho vykoupení naším životem z víry. 
Musíme být bdělí, abychom se nedali nakazit vlažností šířenou naší blahobytnou společností. Mnozí lidé se 
náboženského života do velké míry nebo i zcela vzdali, nemálo lidí se spokojí pouze s občasnou účastí na 
církevním životě při určitých příležitostech a slavnostech. Pro ně, jak se zdá, není náboženský život zvlášť důležitý. 
 

Buďte přesvědčeni o tom: Ježíš je mezi námi, i dnes, i nyní a oslovuje nás všechny. 
Možná namítnete: Ale mnozí lidé ho neposlouchají, i naše děti se od něj odvrátily, přestože jsme udělali vše, 
abychom před nimi žili svou víru a předali jsme jim ji. Co tedy máme dělat? 
 

Napravme svůj postoj, kde jsme povolili, např. v skutečně pravidelné návštěvě nedělní mše a pokud je možné i 
vícekrát v týdnu, dokonce denně, abychom znovu pocítili touhu po Kristu.  
Modleme se denně vícekrát a spojujme denní modlitby ráno při vstávání s pohledem vpřed a večer s krátkým 
pohledem zpět a se zpytováním svědomí, abychom posílili svou duši.  
I modlitba před jídlem a po něm je důležitou přestávkou přes den.  
Cenným setkáním s Boží Matkou je modlitba "Anděl Páně" a doporučuji i modlitbu posvátného růžence – alespoň 
jeden desítek denně by měl být možný.  
Osobní rozhovor s Bohem každý den a nejméně deset minut, považuji za zvláště užitečný, abychom se na něj 
obraceli s našimi otázkami a prosbami a poznávali jeho vůli.  
Velký užitek přináší i denní čtení Písma a duchovní knihy, což nám poskytne duchovní podněty. Díky elektronickým 
médiím je to snadnější než kdykoliv předtím.  
K tomu všemu patří zvláštní úsilí v boji proti chybám, které se nám často stávají a o růst v těch oblastech, kde 
bychom se mohli zlepšit. Bez naší vůle to však nepůjde. 
  
Přijímejme i svátost smíření s upřímným osobním vyznáním, s lítostí nad našimi hříchy, se skutečným 
nasloucháním radám kněze a s pevnými předsevzetími! Ježíš dal svůj život, aby Bůh skrze něho usmířil všechno se 
sebou, když pro jeho krev na kříži přinesl pokoj všemu, co je na zemi i co je na nebi. (Kol 1,20). 
Dejme se od něj smířit s Bohem! On vstal z mrtvých. On žije!  
 
I mladí lidé dříve či později najdou cestu, když budou vidět křesťany, kteří věří a navzdory vlastním chybám 
usilují o pravý křesťanský život. Je třeba oslovit mladé i staré. Tak znovu přijdou povolání a budou vznikat 
křesťanské rodiny. V naší diecézi jsou i v současnosti zárodky, které rostou. 
Máme všechny důvody ke skutečné naději. Dobro přitahuje a šíří se dál. 
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