
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 17/2019 

pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích 
 

21. dubna 2019 
 

Slavnost 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
 

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

7.30 mše svatá (Za farníky) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Jiřina Kaňová a rodina Brzobohatá) 

  
 

22. dubna 

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 

7.30 
mše svatá (rodina Ramljakova, za jejich zdraví a ochranu 
Panny Marie) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Františka Urbánková, manžel, 2 rodiče) 
 

23. dubna 

VELIKONOČNÍ ÚTERÝ 

7.00 
mše svatá (rodina Nevídalová, Sáčková, živá a zemřelá rodina 
a poděkování za dar života) 

18.00 modlitební společenství nad Božím slovem (KLAS) 

19.00 Modlitební vzpomínka za padlé při osvobození obce 
 

24. dubna 

VELIKONOČNÍ STŘEDA 

 
 

17.30 mše svatá pro děti (Vojtěch Vozdecký, živá a zemřelá rodina) 

  

 

25. dubna 

VELIKONOČNÍ ČTVRTEK 

7.00 mše svatá (Jan a Marie Kaňovi, 2 syny a 2 zetě) 

          

18.00 modlitba Cesty světla 
 

26. dubna 

VELIKONOČNÍ PÁTEK 

  

          

19.00 mše svatá (Antonie Kovaříková, manžel, živá a zemřelá rodina) 
 

27. dubna 

VELIKONOČNÍ SOBOTA 

7.00 mše svatá (Za rodinu Drabálkovu, živou a zemřelou) 

  

   
 

28. dubna 2019 
 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
(BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) 

 

( ... Pokoj vám ...)   

7.30 mše svatá (Josef Lejska, 2 rodiče) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Jaroslav Kaňa, 2 rodiče, Marie Kokešová) 

14.00 zpívaná Korunka k Božímu milosrdenství 
 

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 
  

* Díky všem, kteří se jakkoli podíleli na oslavě Velikonočního třídenní. Pán Bůh zaplať! 



* PO CELÝ TÝDEN SLAVÍME VELIKONOČNÍ OKTÁV – to znamená, že celý týden je jednou velkou oslavou 
Kristova zmrtvýchvstání. Každý den je jako neděle, při liturgii zpíváme Gloria a pátek není postní den. Po celou 
velikonoční dobu se místo modlitby Anděl Páně modlí Vesel se nebes Královno (Kancionál 006). 
* V úterý večer zveme k modlitební pietní vzpomínce za padlé při osvobození obce před kostelem. 
* Ve čtvrtek večer se místo růžence seznámíme a následně pomodlíme Cestu Světla (viz níže). 
* V pátek slaví Otec Jiří narozeniny – nezapomeňme vzpomenout v modlitbě. 
* Díky dětem a mládeži, kteří chodili klapat po vesnici i na věž před obřady (novinka!). 
* Sobotní úklid kostela: VOZDECKÁ Oldřiška, ul. Nikolčická. 
 

 

Co je Cesta světla? 

Cesta světla (Via Lucis) je nová velikonoční pobožnost inspirovaná tradiční pobožností Křížové cesty (Via Crucis). 
Spočívá v rozjímání 14 zastavení o slavných velikonočních událostech. 
Cesta světla začíná velikonočním ránem, kdy ženy nacházejí prázdný hrob, tedy Kristovým zmrtvýchvstáním, 
a pokračuje setkáváním zmrtvýchvstalého Krista s učedníky, jeho nanebevstoupením až k seslání Ducha Svatého. 
Po staletí uvádí křížová cesta věřící do první části velikonočních událostí, do Kristova utrpení. Podobně cesta světla 
slavená ve věrnosti evangeliu může pomoci věřícím porozumět i druhé části Velikonoc, Pánovu vzkříšení. 
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