
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
DOBA VELIKONOČNÍ  

 

MĚSÍC KVĚTEN – MĚSÍC PANNY MARIE 

Neděle 4. května – 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
sv. Floriána 

7.30 – mše svatá (Božena Kaňová) 
výměna růžencových lístků 

9.00 – NIKOLČICE  
10.30 – mše svatá (za farníky – zvláště za živé i zemřelé hasiče) 

výměna růžencových lístků 
14.00 – žehnání minerálního pramene Štengar s následným žehnáním polí,zahrad,sadů a vinohradů 

procesí půjde od Orlovny ke kříži nad cihelnou, kde proběhne obřad žehnání 
 

Pondělí 5. května – Pondělí po 3. neděli velikonoční 
mše svatá není 

19.00 – májová pobožnost 
 

Úterý 6. května – Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 
mše svatá není  

18.00 - modlitební společenství nad Biblí (klubovna KLASu na staré škole) 
 

Středa 7. května – Středa po 3. neděli velikonoční 
17.00 – mše svatá (Veronika Čapková, manžel a syn) 

po mši svaté setkání s rodiči dětí které jdou letos poprvé k prvnímu svatému přijímání 
 

Čtvrtek 8. května – Čtvrtek po 3. neděli velikonoční 
Panny Marie, Prostřednice všech milostí 

Den volna – státní svátek  
7.30 – mše svatá (František Zoubek, manželka, živá rodina) 

9.00 – NIKOLČICE 
19.00 – májová pobožnost 

 

Pátek 9. května – Pátek po 3. neděli velikonoční 
19.00 – mše svatá (poděkování za 50 let společného života)  

 

Sobota 10. května – Sobota po 3. neděli velikonoční 
 7.00 – mše svatá (poděkování za 30 let společného života a přijatá dobrodiní) 

 

úklid kostela:  VOZDECKÁ Marie – ul. Osvobození 

 

Neděle 11. května – 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
den modliteb za povolání k duchovnímu stavu 

„ SVÁTEK MATEK „ 
7.30 – mše svatá (za farníky) 

9.00 – NIKOLČICE  
10.30 – mše svatá (František Papež, manželka,syn a Josef Mlčák) 

14.00 – májová pobožnost 
 

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. 

 

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



Od neděle Zmrtvýchvstání Páně až do neděle Seslání Ducha Svatého  
se místo „Anděl Páně…“ modlí velikonoční antifona „Vesel se, nebes Královno…“ 

 

ŽEHNÁNÍ MINERÁLNÍHO PRAMENE ŠTENGAR S NÁSLEDNÝM ŽEHNÁNÍM POLÍ 
V neděli 4. května odpoledne ve 14.00 hodin se sejdeme u Orlovny, kde požehnáme náš 

minerální sirovodíkový léčivý pramen Štengar.Tímto žehnáním chceme poděkovat dobrotivému 
Bohu za jeho dary, za tento léčivý pramen a spolu se svatými Peregrinem Laziosi (1. května), 
Servácem (13. května) a Gothardem (5. května) vyprošovat Boží požehnání všem, kdo budou 

tuto vodu užívat. Po požehnání vyjdeme procesím kolem kostela ke kříži nad cihelnou, kde 
požehnáme polím a vinohradům.  

Počasí nám bude přát – jste všichni zváni. 
 

sv. Peregrin Laziosi (1. května) – patron proti revmatismu, bolesti nohou, dně, kožní nemoci. 
sv. Gothard (5. května) – patron proti dně, revmatismu, proti blesku a krupobití. 

sv. Servác (13. května) – patron proti revmatizmu, bolestem nohou, horečce, proti ochrnutí. 
  

TŘI DNY KŘESŤANSKÉ SPIRITUALITY S P. VOJTĚCHEM KODETEM V BRNĚ 
Ve dnech od 9. do 11. května 2014 zvou Pastorační středisko brněnské diecéze a Karmelitánské 

nakladatelství všechny zájemce na tradiční Tři dny křesťanské spirituality.  
Pozvání letos přijal P. Vojtěch Kodet, který v pátek v 19 hodin v aule Biskupského gymnázia na 

Barvičově 85 v Brně zahájí přednáškou Provokující Ježíš.  
V sobotu v 9 hodin začne tamtéž celodenní rekolekce s tématy Síla lásky, Dotek milosrdenství a 

Nový začátek. Sobotní program nenavazuje na páteční přednášku a lze jej absolvovat 
samostatně. Není třeba se na něj přihlašovat, ale pořadatelé prosí a doporučují absolvovat jej 

jako celek včetně mše svaté v 16 hodin. 
Po skončení nedělní bohoslužby v kostele svatého Michala se začátkem v 9 hodin bude 
následovat autogramiáda v knihkupectví U Michala na Dominikánském nám. 8 v Brně.  

Prožijte s námi velikonoční obnovu svého života. 
 

KALENDÁŘ ČT PŘIBLIŽUJE VELIKONOCE DĚTEM 
Pomocí Velikonočního kalendáře představuje Česká televize zejména dětem velikonoční zvyky i 

křesťanskou podstatu svátků a jejich prolnutí do hudebních a výtvarných děl.  
Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP je projektem potěšen a doporučuje jej. 

Velikonoční kalendář odkrývá den za dnem hry, pohádky, velikonoční zvyky i kapitoly pašijového 
příběhu. Na stránkách je řada pohyblivých postaviček a animací, pod kterými se jednotlivé 
aktivity schovávají. Nejsou spuštěné všechny, aktivují se vždy den po dni, podle toho, jak 

velikonoční týden plyne. Kalendář je přístupný na internetových stránkách dětského kanálu ČT. 
Kalendář je pojatý jako živý obraz české návsi.  

Spuštěn je od květné neděle 13. dubna a on-line bude až do 8. června.  
Ve Velikonoční kronice se bude den po dni odkrývat křesťanský pašijový příběh. Děti mohou na 
webu posílat virtuální velikonoční pohlednice, prohlížet si Velikonoční obrazárnu, vyzkoušet si 
recepty na tradiční pokrmy, uplést si pomlázku, pěstovat osení či sledovat Velikonoční televizi. 
Díky souhlasu mnoha hudebníků a vydavatelství, spolupráci s duchovním a dalšími odborníky 

poskytuje Velikonoční kalendář ČT ucelený pohled na podstatu velikonočních svátků. 
 

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

Charismatické společenství – I. Pololetí 2014    
 31. května, 28. června 
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