FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 16/2019
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích

14. dubna 2019

KVĚTNÁ NEDĚLE

7.00

mše svatá (Za farníky)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

10.30

mše svatá (Anna Navrátilová, Jenovéfa Konečná, za jejich
manžele a živou rodinu)

14.00

křížová cesta přes vesnici – mládež

18.00

chórová modlitba celého růžence za nemocné

( ... Požehnaný, který přichází jako král ...)

15. dubna
PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE

16. dubna
ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE

7.00

mše svatá (Marie Novotná, manžel, 2 rodiče)

18.00

modlitební společenství nad Božím slovem (KLAS)

17. dubna
STŘEDA SVATÉHO TÝDNE

18.00

mše svatá s udílením svátosti pomazání nemocných
(zemřelá rodina Kaňova, Tomancova, Dostálova a duše v
očistci)

9.00

MISSA CHRISMATIS v brněnské katedrále

18. dubna
ČTVRTEK SVATÉHO TÝDNE

17.00

mše svatá NIKOLČICE

ZELENÝ ČTVRTEK

19.00

19. dubna

VELKÝ PÁTEK
den přísného postu

7.30

modlitba ranních chval – breviář

15.00

křížová cesta – manželé (14.45 Korunka k Božímu milosrdenství)

17.00

Velkopáteční obřady NIKOLČICE

19.00

Velkopáteční obřady

7.30

20. dubna

BÍLÁ SOBOTA

mše svatá (Marie Hanáková, manžel, zeť a celá živá a zemřelá
rodina)
21.00 …… celonoční adorace v Getsemanech …… 7.00

modlitba ranních chval – breviář
po celý den možnost ztišení a modlitby u Božího hrobu

17.00

liturgie Veliké noci NIKOLČICE

20.30

liturgie Veliké noci (František Nečas, manželka, vnuk a
vnučka)

21. dubna 2019

7.30

mše svatá (Za farníky)

Slavnost

9.00

mše svatá NIKOLČICE

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

10.30

VELIKONOČNÍ VIGILIE

( ... Proč hledáte živého mezi mrtvými? ...)

mše svatá (Jiřina Kaňová a rodina Brzobohatá)
odpoledne možnost prohlédnout si kostel a vyjít si na věž

Každý den se ve 21.00 modlíme jeden Zdrávas za farnost. 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.

Telefonní kontakt na O. Jiřího: 731 619 807, na děkanství Hustopeče P. Jan Nekuda – mobil 723 529 476

INFORMAČNÍ SERVIS
* Dnes odpoledne je křížová cesta přes vesnici – začínáme u rybníčka.
* Dnes odpoledne na staré škole v Klasu velikonoční jarmark pořádaný maminkami z Mikeše. Přijďte.
* Na stolku pod kůrem je zapotřebí se zapsat na rozpis modlitebníků na celonoční adoraci ze čtvrtku na pátek.
* Tento týden je Svatý týden – dny Kristova utrpení, smrti a slavného zmrtvýchvstání.
* V úterý odpoledne pro zájemce (i nové) modlitební společenství nad Božím slovem v Klasu až v 18.00 hodin.
* Ve středu bude mše svatá v 18.00 hodin. Při této mši svaté bude udělována svátost pomazání nemocných.
Přijďte si bez ostychu na věk pro tuto svátost. Také přivezte své starší a nemocné rodiče a prarodiče.
* Ve čtvrtek dopoledne MISA CHRISTAMIS – mše se svěcením olejů a obnovou závazků přítomných kněží v
brněnské katedrále na Petrově.

* Velký pátek je dnem přísného postu. Přísný půst zahrnuje půst újmy a půst od masitých pokrmů.
Při půstu újmy je dovoleno se najíst je jednou za den dosyta a dvakrát méně než jindy. Půst újmy
zavazuje katolíky od 18 do dovršených 59 let. Nemoc od půstu újmy osvobozuje. Půst zdrženlivosti od
masitých pokrmů zavazuje katolíky od 14 let.
* V pátek se před křížovou cestou (ve 14.45) společně pomodlíme Korunku k Božímu milosrdenství. Také začíná
novéna k Božímu milosrdenství.
* Na Velký pátek během obřadů uctí kříž v průvodu pouze kněz a ministranti a pak ve chvíli ticha i ostatní ze svého
místa v lavici. Po skončení obřadů bude možnost individuálně uctít kříž v presbytáři.
* Bílá sobota je den, kdy se neslaví bohoslužba – církev bdí v tichu u Božího hrobu.
* Při sobotní velikonoční vigilii budeme obnovovat křestní sliby, tak si vezměte s sebou (kdo máte) svoje křestní
svíce. Bylo by dobré si také vzít ubrousek či kryt, aby vosk nekapal na lavice.
* Při všech nedělních bohoslužbách žehnání pokrmů.
* Podrobnější informace na barevném rozpisu Svatého týdne – např. klapání, nácviky, apod.
* Sobotní úklid kostela: ZOUBKOVÁ Marie, ul. Divácká.
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