
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
SVATÝ TÝDEN - VELIKONOCE 

 

Neděle 13. dubna – KVĚTNÁ NEDĚLE 
začíná Svatý týden 

7.00 – mše svatá (Justin Valíček, manželka, 2 rodiče, Marta Valíčková) 
žehnání ratolestí - zpívané pašije podle Matouše 

9.00 – mše svatá NIKOLČICE 
 10.30 – mše svatá (za farníky) 

žehnání ratolestí u sochy sv. Jana s průvodem do kostela -  zpívané pašije podle Matouše 
14.00 – křížová cesta přes vesnici – vede mládež (od rybníčka na ulici Mlýnská ke kostelu) 

 

Pondělí 14. dubna – PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE 
7.00 – mše svatá (Marie Konečná, rodiče a sourozence) 

 

Úterý 15. dubna – ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE 
7.00 – mše svatá není 

15.00 – pohřeb p. Marie Fraňková 
18.00 - modlitební společenství nad Biblí (klubovna KLASu na staré škole) 

 

Středa 16. dubna – STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 
17.00 – historicko-pietní vzpomínka před kostelem (výročí osvobození a konce II. sv. války) 

18.00 – mše svatá s udílením svátosti nemocných (Jan Metelka, manželka, snacha, 2 rodiče) 
 

Čtvrtek 17. dubna – ZELENÝ ČTVRTEK 
9.00 – Missa chrismatis v brněnské katedrále  

 17.00 – mše svatá na památku Večeře Páně s umýváním nohou NIKOLČICE 
19.00 – mše na památku Večeře Páně (za živé a zemřelé z naší farnosti) 

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

 

Pátek 18. 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 19. dubna – BÍLÁ SOBOTA 
7.30 – společná modlitba ranních chval 

po celý den možnost adorace u „Božího hrobu“ 
 

Velikonoční vigilie 
 

18.00 – obřady velikonoční vigilie NIKOLČICE 
20.30 – obřady velikonoční vigilie (za děti a mládež z naší farnosti) 
nezapomeňte si vzít s sebou svíčku a děti  zvonečky k vyzvánění 

 

Neděle 20. dubna – ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
 

žehnání velikonočních pokrmů 
7.30 – mše svatá (za farníky) 

9.00 – NIKOLČICE  
10.30 – mše svatá (František Matuška - od ročníku) 

odpolední adorace nebude 
 

Další oznámení: 

 
 

telefonní číslo farnosti je +420 731 619 807 
 



MODLÍME SE ZA NAŠI FARNOST:  
Každý den ve 21.00 – modlitba jedenkrát Zdrávas Maria!!! Připoj se i ty! 

 

Středeční dětské mše svaté jsou povinné pro děti z 1, 2 a 3 třídy. Účast na těchto 
bohoslužbách bude rozhodující pro přijetí prvního svatého přijímání.  
Středeční dětská mše NENAHRAZUJE účast na nedělní bohoslužbě. 

 

POZVÁNKA 
Vstoupili jsme do Svatého týdne a jsme zváni k prožití nejdůležitějších dnů církevního roku. 

Máme prožít dny Ježíšovy lásky a oběti.  
Dny, ve kterých máme jedinečnou šanci vnořit se do tajemství Ježíšovy lásky, která šla až do 

krajnosti – na kříž – abychom my měli život v hojnosti. 
Pokusme se v tyto dny si najít čas nejen na prožití svátečních bohoslužeb ale najděme si čas 

také na čtvrteční celonoční adoraci nebo na páteční soukromou modlitbu před křížem během dne 
či na sobotní rozjímání u Božího hrobu.  

Zkusme v tyto tři dny více zajet na hlubinu s našim Pánem. Nezapomeňme, že čas věnovaný 
Bohu se nám mnohonásobně vrátí a stane se požehnáním pro náš každodenní život.  

Nebojme se jít proti proudu, nedejme na lidské řeči a s chutí do toho. Nebudeme litovat. 
 

VELIKONOČNÍ JARMARK 
Klub maminek MIKEŠ Šitbořice vás srdečně zve na Velikonoční jarmark, který se koná v neděli 

13. dubna 2014 od 14.30 hodin v klubovně KLASU na staré škole. Připravili jsme pro vás: 
perníčky, výrobky z pedigu, kraslice, pomlázky, velikonoční dekorace Ivany Jelínkové, náušnice. 

Pro děti je připravena výtvarná dílna. Určitě přijďte podpořit dobrou věc. Zvou maminky. 
 

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. 

 

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. 

 

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. 
 

Pamatujme v modlitbě za spravedlivé a pokojné vyřešení situace na Ukrajině. 
 

Nejbližší akce: 
23. května – Noc kostelů * 24. května – pouť mládeže na těšanskou kapličku   

 

Charismatické společenství – II. pololetí 2014    
 26. dubna, 31. května, 28. června 

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
 

FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
SVATÝ TÝDEN - VELIKONOCE 

 
 
 


