
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 

SVATÝ TÝDEN 

 

Neděle 1. dubna – KVĚTNÁ NEDĚLE 
začíná Svatý týden 

 

7.00 – mše svatá (Josef Lejska, 2 rodiče, sestra, švagr, živá rodina) 
žehnání ratolestí - zpívané pašije podle Marka 

výměna růžencových lístků 
9.00 – NIKOLČICE  

10.30 – mše svatá (Jan Metelka, manželka, snacha) 
žehnání ratolestí u sochy sv. Jana s průvodem do kostela -  zpívané pašije podle Marka 

výměna růžencových lístků 
14.00 – křížová cesta – vede mládež 

Křížová cesta přes vesnici je kvůli nepříznivému zimnímu počasí ZRUŠENA !!!   
 

Pondělí 2. dubna – PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE 
7.00 – mše svatá (na úmysl dárce) 

 

Úterý 3. dubna – ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE 
7.00 – mše svatá (rodina Kaňova a Fraňkova) 

 

Středa 4. dubna – STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 
18.00 – mše svatá s udílením svátosti nemocných (Josef Konečný, manželka, Josef Tihlařík) 

19.00 – modlitební společenství nad Biblí 
 

Čtvrtek 5. dubna – ZELENÝ ČTVRTEK 
9.00 – Missa chrismatis v brněnské katedrále  

 17.00 – mše svatá na památku Večeře Páně NIKOLČICE 
19.00 – mše na památku Večeře Páně s umýváním nohou (Marie Vahadlová, manžel a celá rodina) 

děti si mohou přinést zvonečky k vyzvánění. 
po obřadech zahájení celonoční adorace (zapisujte se na seznam pod kůrem) 

 

Pátek 6. dubna – VELKÝ PÁTEK 
den přísného postu 

7.30 – ukončení celonoční adorace a společná modlitba ranních chval 
15.00 – křížová cesta (vedou manželské páry) 

17.00 – Velkopáteční obřady NIKOLČICE 
19.00 – Velkopáteční obřady 

 

Sobota 7. dubna – BÍLÁ SOBOTA 
7.30 – společná modlitba ranních chval 

po celý den možnost adorace u „Božího hrobu“ 
 

Velikonoční vigilie 
 

nezapomeňte si vzít s sebou svíčku a děti zvonečky k vyzvánění. 
 

18.00 – obřady velikonoční vigilie NIKOLČICE 
20.30 – obřady velikonoční vigilie (na úmysl dárce) 

 

Neděle 8. dubna – ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
 

7.30 – mše svatá (Jaroslav Kaňa, manželka, Antonín Korytář a celá rodina) 
žehnání velikonočních pokrmů 

9.00 – NIKOLČICE  
10.30 – mše svatá (za farníky) 
žehnání velikonočních pokrmů 

odpolední adorace nebude 
15.00 – 17.00 možnost prohlídky věže kostela (za příhodného počasí) 

 



Další oznámení: 

telefonní číslo farnosti je +420 731 619 807  
 

CELONOČNÍ ADORACE NA ZELENÝ ČTVRTEK 
Na Zelený čtvrtek po večerní bohoslužbě bude celonoční adorace až do pátečního rána.  

Kvůli bezpečnosti je nutné rozepsat se na tzv. modlitební stráž. Na stolku pod kůrem je arch pro 
zapsání, aby zde byl po celou noc stále někdo přítomen. 

 

Na Velký pátek a Bílou sobotu budou chodit po vesnici hrkači. Sraz po oba dny bude vždy v 6.00, 
12.00 a 18.00 před kostelem. Zveme děti a mládež k hojné účasti na této tradici. 

 

MISSA CHRISMATIS. 
Na Zelený čtvrtek od 9:00 h v katedrále na Petrově se koná mše svatá celebrovaná otcem 
biskupem, za přítomnosti kněží z celé diecéze. Mimo svěcení olejů také kněží obnovují své 

kněžské závazky. Pokud budete mít možnost, přijďte podpořit kněze svou účastí. 
 

VELKÝ PÁTEK  
Je to jediný den v roce, kdy se neslaví v církvi mše svatá a je to zároveň také den, kdy je 

nařízen půst zdrženlivosti od masitých pokrmů a zároveň půst újmy.  
Při půstu újmy je dovoleno najíst se jen jednou za den dosyta. Nemoc, těžká tělesná práce 
nebo jiný podobně vážný důvod od povinnosti újmy osvobozují. Půstem zdrženlivosti jsou 

vázání osoby od dovršení 14 let; půstem újmy jsou vázání všichni od 18 let do 60 let. 
 

Pravidelná setkání modlitebního společenství (modlitba nad Písmem svatým) jsou každou středu 
po dětské mši svaté v 19.00 v klubovně KLASu na staré škole. Zveme i nové zájemce. 

 

Diecézní setkání pro rozvedené s tématem "ROZVOD A ŽIVOT V CÍRKVI"  
se koná dne 14. dubna. Začátek v 9 h v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně (mše svatá) a 
pokračuje cca od 10 h v prostorách Centra pro rodinu a sociální péči v Brně (Josefská 1).  

Více podrobností o programu na www.crsp.cz.  
 

NOVÝ WEB P. Vojtěcha Kodeta O.Carm 
K 1. 1. byl spuštěn nový web P. Vojtěcha Kodeta ThD., O.Carm., známého především jako 

exercitátora a přednášejícího na různá témata duchovního života. Web širší veřejnosti 
prezentuje autorizované články, kázání, přednášky a odpovědi na různé otázky.  

Adresa webu je www.vojtechkodet.cz/. 
 

Biskupství brněnské oznamuje věřícím, že Biskupství brněnské a farnosti brněnské diecéze 
nebudou vyřizovat anonymní dopisy a e-maily, ve kterých není uvedena poštovní adresa autora.  

Anonymní dopisy budou okamžitě skartovány.  
K základní slušnosti a kultuře člověka patří, aby dopis, který napíše, také podepsal a uvedl 
kontakt, aby bylo možné s ním v případě potřeby komunikovat. Také nebudou vyřizovány 

anonymní telefonáty, pokud se telefonující odmítne představit. 
 

Webové stránky, které mohou zajímat rodiče i katechety najdete na http://www.kanan.cz .  
Tyto stránky se snaží předškolním dětem přiblížit nedělní evangelia. Pro každou neděli přinášejí 

převyprávění evangelia, komiks, krátké zamyšlení, kviz a omalovánku.  
 

Charismatické společenství – I. pololetí 2012    
 28. dubna, 19. května, 30. června 

 

 

 
 

biblický program brněnské diecéze 2010 – 2013 více na http://www.vezmiacti.cz/.    
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