FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 17/2017
DOBA VELIKONOČNÍ
NEDĚLE
23. 4.

2. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ
BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

PONDĚLÍ
24. 4.

PONDĚLÍ
po 2. neděli velikonoční

ÚTERÝ
25. 4.

Svátek sv. Marka,
evangelisty

STŘEDA
26. 4.

STŘEDA
po 2. neděli velikonoční

ČTVRTEK
27. 4.

ČTVRTEK
po 2. neděli velikonoční

PÁTEK
28. 4.

PÁTEK
po 2. neděli velikonoční

SOBOTA
29. 4.

Svátek sv. Kateřiny Sienské,
panny a učitelky církve,
patronky Evropy

NEDĚLE
30. 4.

3. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

7.30
9.00
10.30
14.00

mše svatá (Vojtěch Vozdecký)
mše svatá NIKOLČICE
mše svatá (Fr. Navrátil, Josef Konečný, manželky, živá rodina)
adorace s modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství
mše svatá není

7.00

mše svatá (Josef Kostrhůn, manželka, syn a zeť)

18.00 mše svatá NIKOLČICE
17.30 mše svatá (Josef a Karel Zoubkovi, živá a zemřelá rodina)
18.15 modlitební společenství s Božím slovem
7.00 mše svatá (Jan a Marie Kaňovi, 2 syny, 2 zetě)
mše svatá NIKOLČICE není
18.00 modlitba slavného růžence za farnost
19.00 mše svatá (František Marek, manželka, 2 zetě, rodina Marková)
po mši svaté bude tichá hodinová adorace
7.00 mše svatá (Jaroslav Kaňa, 2 rodiče)

7.30
9.00
10.30
14.00

mše svatá (Jan Tihlařík, rodiče a celá živá a zemřelá rodina)
mše svatá NIKOLČICE
mše svatá (za farníky)
žehnání Štengaru a prosebné procesí do polí

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: ZOUBKOVÁ Ludmila – ul. Osvobození
NEZAPOMEŇME V TYTO DNY POBLAHOPŘÁT OTCI JIŘÍMU K JEHO NAROZENINÁM
NEJLÉPE S PĚKNOU KYTIČKOU A SLOVEM VDĚČNOSTI
Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO
Od neděle Zmrtvýchvstání Páně až do neděle Seslání Ducha Svatého
se místo „Anděl Páně…“ modlí velikonoční antifona „Vesel se, nebes Královno…“

Mše svaté v tomto týdnu budou pravidelné, tak jak jsme zvyklí. Jen v Nikolčicích nebude mše svatá ve
čtvrtek, ale v úterý v 18.00 hod.
Dnes v neděli odpoledne ve 14.00 hodin, nebude svátostné požehnaní, ale protože je neděle Božího
milosrdenství, tak se sejdeme ve 14.00 hodin k modlitbě korunky, kterou nám zanechala sv. Faustina
Kowalská na přání samotného Krista. Tato korunka bude zpívaná, tak přijďte se ji pomodlit.
Pokud mají děti i s rodiči zájem postavit na farní zahradě májku a posedět u táboráku tuto sobotu 29.
dubna odpoledne, je zapotřebí na středeční mši přinést barevné krepáky – každé dítě jeden krepák!
Pokud jich bude minimálně 20 ks – akce se uskuteční a bude oznámen čas stavění. Těšíme se.

Příští neděli je výměna růžencových lístků.

* 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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