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SVATÝ TÝDEN
NEDĚLE
9. 4.

KVĚTNÁ NEDĚLE
zpívané pašije podle Matouše
začíná Svatý týden

7.00
9.00
10.30
14.00

mše svatá (Zdenek a Ankica Ramljákovi a 3 děti)
mše svatá NIKOLČICE
mše svatá (za farníky)
křížová cesta přes vesnici sraz na ul. Mlýnská u rybníčka

7.00

mše svatá (na úmysl dárce)

PONDĚLÍ
10. 4.

PONDĚLÍ
SVATÉHO TÝDNE

ÚTERÝ
11. 4.

ÚTERÝ
SVATÉHO TÝDNE

7.00 mše svatá (Emílie Tihlaříková, manžel, živá a + rodina)
16.00 modlitební společenství s Božím slovem

STŘEDA
12. 4.

STŘEDA
SVATÉHO TÝDNE

ČTVRTEK
13. 4.

ZELENÝ ČTVRTEK

PÁTEK
14. 4.

VELKÝ PÁTEK

18.00 mše svatá s udílením svátosti pomazání nemocných
(Jan Franěk, manželka, syn a 2 zetě)
9.00 Missa chrismatis v brněnské katedrále
17.00 mše svatá NIKOLČICE
19.00 mše svatá (Oldřich Dostál, 2 bratry, 2 rodiče a dvo)
celonoční bdění (adorace) v Getsemanské zahradě
8.00 modlitba ranních chval
15.00 křížová cesta – vedou manželské páry
17.00 Velkopáteční obřady NIKOLČICE
19.00 Velkopáteční obřady
8.00 modlitba ranních chval
po celý den možnost adorace u „Božího hrobu“
17.00 obřady velikonoční vigilie NIKOLČICE
20.30 obřady velikonoční vigilie

SOBOTA
15. 4.

den přísného postu

BÍLÁ SOBOTA
vigilie slavnosti
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

NEDĚLE
9. 4.

Slavnost

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ

NEZAPOMEŇME – obřady začínají před kostelem žehnáním ohně
a následným průvodem do kostela

7.30 mše svatá (za farníky)
9.00 mše svatá NIKOLČICE
10.30 mše svatá (Marie Krupičková, manžel, 2 rodiče)
15–17 odpoledne prohlídka kostela a věže – za pěkného počasí

Další informace:
MODLÍME SE ZA NAŠI FARNOST:
Každý den ve 21.00 – modlitba jedenkrát Zdrávas Maria a každý pátek v 15.00 korunka k Božímu
milosrdenství. Připoj se i ty!
ÚKLID KOSTELA: KOKEŠOVÁ Marie – ul. Divácká
Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO

Děkuji zpěvákům za zpívané pašije
Ve 14.00 hodin křížová cesta přes vesnici kterou povede mládež, kterou prosím o nesení kříže a vydání
svědectví živé víry nevěřícím spoluobčanům. Já budu od 14.00 hodin zpovídat ve vedlejší farnosti.
Dnešním dnem vstupujeme do svatého týdne. V pondělí a v úterý bude mše svatá v 7.00 ráno.
Ve středu bude mše svatá večer v 18.00, při této mši svaté budu udělovat svátost pomazání nemocných.
Přijďte si, bez ostychu na věk, pro tuto svátost. Také přivezte své starší a nemocné rodiče a prarodiče.
Připomínám, že vůbec nezáleží na věku a že to není poslední pomazání.

Zelený čtvrtek
Ráno v 9.00 hodin je mše svatá v brněnské katedrále, při které všichni kněží z naší diecéze obnovují své
kněžské závazky. Na tuto mši svatou Vás srdečně zvu.
Večerní mše svatá započne v 19.00 hodin, tato mše svatá se slaví jako památka na ustanovení Večeře
Páně. Při této mši svaté utichnou zvony, vstoupíme do tajemství církve a začneme prožívat Ježíšovu
agonii v Getsemanské zahradě. Děti si mohou přinést na tuto mši svatou zvonečky a při Gloria si pořádně
zazvonit!
Po mši svaté následuje společná adorace. Po ní je pak celonoční adorace. Prosím, zapište se vzadu na
papír na stolku pod kůrem – aby byla zajištěna celonoční adorace a také ochrana našeho Pána.
Velký pátek je dnem přísného postu.
Ráno v osm hodin se můžeme sejít v kostele k modlitbě breviáře. Breviář se doporučuje k modlitbě i
laikům, tedy nejen zasvěceným osobám, a tak přijďte.
Je to jediný den v roce, kdy se neslaví nikde na celém světě mše svatá, ale jsou jen velkopáteční obřady
a ty u nás započnou v 19.00 hodin. Při obřadech se uctívá kříž, na kterém zemřel Spasitel.
V 15.00 hodin – čas, kdy Kristus zemřel, se společně pomodlíme křížovou cestu v kostele.
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.
Bílá sobota je dnem, kdy nám končí doba postní, a začínáme se ve večerních hodinách radovat
z Kristova Zmrtvýchvstání.
Ráno v osm hodin se můžeme sejít v kostele k modlitbě breviáře.
Obřady Velké Noci započnou ve 20.30. Při této mši svaté také přijmeme katechumena mezi nás
křesťany, bude tedy udělována svátost křtu a také svátost biřmování.
Děti si opět mohou vzít zvonečky a při Gloria slavnostně zvonit.
Na tuto bohoslužbu si přineste své vlastní svíce, které budeme potřebovat k obnově křestních slibů.
Na Velký pátek (6:00, 12:00 a 18:00) a Bílou sobotu (6:00, 12:00 a 18:00) zveme děti, mládež i dospělé
na klapání. Do průvodu zveme všechny, kdo mají aspoň trochu kondici a nebojí se. Sraz je vždy
u kostela.
Prosím, abychom tyto krásné sváteční dny slavili ve svých farnostech, protože do nich patříme a máme je
prožívat jako společenství.
V neděli pak budeme slavit slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Při všech bohoslužbách budu žehnat pokrmy,
tak si je můžete za tímto účelem přinést.
.

Děkuji všem, kdo jste si vykonali velikonoční svátost smíření.

* každý pátek se v 15.00 hodin scházíme na vyhlídce na Domaninách
ke kající modlitbě korunky k Božímu milosrdenství za Šitbořice (vyprošujeme dary smíření,
odpuštění a uzdravení vztahů pro obyvatele obce – jde o přímluvnou modlitbu).
NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT…?
MŮŽE SE HODIT …
telefonní číslo farnosti - 731 619 807
Kontakt na děkana v nepřítomnosti kněze ve farnosti - O. Jan Nekuda je: 723 529 476
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