
 

SVATÝ TÝDEN – VELIKONOCE 2019 ve farnosti Šitbořice 
 

 

neděle 14.dubna – KVĚTNÁ NEDĚLE 
* mše v 7.00 a 10.30 při kterých bude žehnání ratolestí a zazní zpívané pašije sv. Lukáše                                 
* v 10.30 žehnání ratolestí před kostelem (za pěkného počasí)                                                                                           
* ve 14.00 křížová cesta přes vesnici (děti a mládež) začátek u rybníčka na ulici Mlýnská – 
zakončení před kostelem 
 

************************************************************************************************************************************* 

pondělí 15.dubna – PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE                                                                                                                                             
* v 18.00 chórová modlitba celého růžence za nemocné 
 

************************************************************************************************************************ 

úterý 16.dubna – ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE                                                                                                                             
* mše svatá v 7.00 
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******************************************************************************************************************************* 

středa 17.dubna – STŘEDA SVATÉHO TÝDNE                                                                                                                             
* večerní mše svatá v 18.00 s udílením svátosti pomazání nemocných 
 

********************************************************************************************************* 

čtvrtek 18.dubna – ZELENÝ ČTVRTEK                                                                                                                             
* v katedrále v 9.00 hod. mše svatá MISSA CHRISMATIS, při níž otec biskup posvětí oleje 
a kněží obnoví své kněžské závazky. Všichni jste k této slavnosti srdečně zváni.                                             
 NIKOLČICE – MŠE SVATÁ NA PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ s přijímáním podobojí (17.00) 
* v 19.00 - MŠE NA PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ s přijímáním podobojí 
(děti si mohou přinést zvonečky)                                                                                                                               
* po skončení bohoslužby začne celonoční ADORACE 
* čtvrteční bdění v tzv. Getsemanské zahradě je “ vlastním bděním církve na modlitbách ”. 
(je zapotřebí se rozepsat do půlhodinových intervalů – arch je na stolku pod kůrem)     
* celonoční adorace bude ukončena páteční modlitbou ranních chval 
 

************************************************************************************************************************************************************* 

pátek 19.dubna – VELKÝ PÁTEK – státní svátek / den volna                                                                                                                                            
* je dnem přísného postu a újmy v jídle                                                                                                                                 
* ráno v 7.30 modlitba ranních chval (v 8.00 nácvik ministrantů) 
* velikonoční klapání po vesnici (sraz v 6, 12 a 18 hodin vždy před kostelem)                                                     
* odpoledne ve 14.45 modlitba Korunky a v 15.00 křížová cesta (vedou manželské páry) 
 NIKOLČICE – křížová cesta (15.00), Památka Umučení Páně (17.00)                                                                                                                         
* v 19.00 slavení PAMÁTKY UMUČENÍ PÁNĚ   
velkopáteční obřady s pašijemi sv. Jana, uctíváním kříže a svatým přijímáním 
 

********************************************************************************************* 

sobota 20.dubna – BÍLÁ SOBOTA                                                                                                                                                                  
* ráno v 7.30 modlitba ranních chval (v 8.00 nácvik ministrantů) 
* velikonoční klapání po vesnici (sraz v 6, 12 a 18 hodin vždy před kostelem)                                                                                                                         
* během dne možnost adorace a ztišení u Božího hrobu   
 

sobota 20.dubna – VELIKONOČNÍ VIGILIE                                                                                                                             
 NIKOLČICE – obřady velikonoční vigilie (17.00) 
* obřady velikonoční vigilie začnou ve 20.30 na prostranství před kostelem žehnáním ohně 
(nezapomenout si přinést svíčku a děti zvonečky) 
 

******************************************************************************************************************************************************* 

neděle 21.dubna – Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ                                                                                                                           
* slavnostní bohoslužby v 7.30 a 10.30 s žehnáním pokrmů 
 NIKOLČICE – mše svatá s žehnáním pokrmů (9.00) 
* od 15.00 do 17.00 možnost prohlédnout si věž kostela (jen za příhodného počasí) 
 

**************************************************************************************************************************** 

pondělí 22.dubna – PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ                                                                                                                              
* mše svatá v 7.30 a 10.30 
           NIKOLČICE – mše svatá (9.00) 
 


