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NEDĚLE 
14. 5. 

 

5. NEDĚLE 
VELIKONOČNÍ 

 

7.30 mše svatá (Jan Urbánek, manželka, celá rodina) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
14.00 

mše svatá (František Papež, manželka, syn, zeť a celá živá 
rodina) 
Májová pobožnost  

PONDĚLÍ 
15. 5. 

PONDĚLÍ 
po 5. neděli velikonoční 

 

  

  

19.00 Májová pobožnost 

ÚTERÝ 
16. 5. 

 
ÚTERÝ 

Sv. Jan Nepomucký, kněz a 
mučedník 

7.00 mše svatá nebude 

14.30 requiem p. Antonín Tesař 
  

STŘEDA 
17. 5. 

STŘEDA 
po 5. neděli velikonoční 

  

  

17.30 mše svatá (Antonie Kovaříková, manžel, živá a zemřelá 
rodina) 

18.15 modlitební společenství s Božím slovem  

ČTVRTEK 
18. 5. 

ČTVRTEK 
po 5. neděli velikonoční 

7.00 
mše svatá (František Fiala, manželky, 2 syny, zeť a celá 

zemřelá rodina) 
18.00 mše svatá NIKOLČICE 
19.00 Májová pobožnost 

PÁTEK 
19. 5. 

PÁTEK 
po 5. neděli velikonoční 

  

19.00 
mše svatá (Františka a Josef Vozdečtí, syn František, celá 

živá a zemřelá rodina) 
  

SOBOTA 
20. 5. 

 

Sv. Klement Maria 
Hofbauer, kněz 

 

7.00 mše svatá (Antonín Novák, bratr, 2 rodiče) 
  

  

NEDĚLE 
21. 5. 

 

6. NEDĚLE 
VELIKONOČNÍ 

 

7.30 mše svatá (Josef Tihlařík a 2 rodiče) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
14.00 

mše svatá (Za farníky) 
Májová pobožnost  

 

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! 

 
Od neděle Zmrtvýchvstání Páně až do neděle Seslání Ducha Svatého  

se místo „Anděl Páně…“ modlí velikonoční antifona „Vesel se, nebes Královno…“ 
 

ÚKLID KOSTELA: NEVÍDALOVÁ Růžena – ul. Kuchyňka 
 

Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO 
 

Začátkem května jsme vstoupili do mariánského měsíce, a tak opět budou bývat májové pobožnosti – 
v pondělí a ve čtvrtek v 19.00 a pak v neděli ve 14.00. 

 
Ve středu je mše svatá pro děti o půl šesté, od pěti hodin bude májová pobožnost, kterou povedou děti 

Prosím, pošlete děti a přijďte s nimi nejen na mši svatou, ale také na tuto májovou pobožnost. Po této mši 



svaté budou mít třeťáci nácvik před prvním svatým přijímáním. 
 

Ve středu v 19 hodin bude v KLASu společenství manželů. 
 

V sobotu začínají poutě do Žarošic, jsou to tzv. třináctky. Odjezd je z Nikolčic v 17.20 a ze Šitbořic v 
17.30. Autobus je objednaný pouze na tři měsíce dopředu a je to z toho důvodu, že v poslední roce tam 
jezdilo čím dál méně farníků. A tak pokud bude tento stav přetrvávat, tak by se musely tyto poutě zrušit a 

jezdilo by se na tuto pouť individuálně. Osobně si myslím, že je to škoda. Zkusme o tom popřemýšlet, 
hlavně mladí důchodci, kteří většinou čas mají, ale přiznejme si, že je to o tom, že máme spoustu výmluv, 

proč jet nemůžu a že se nechce. 
 

Asi jste si všimli, že se něco děje na faře. Tento týden najatá firma podřezala farní budovu a ve vnitřku 
udělali injektáž. Když už tady byli, tak jsme udělali i injektáž proti vlhkosti v kostele vzadu u zpovědní 

místnosti. Cena této práce byla 131 000,- Kč. Chtěl bych moc poděkovat mužům a klukům, kteří pomohli 
s těžkou prací na faře a v jejím okolí a ženám pak za rychlý úklid v kostele. Moc si toho vážím a patří 

Vám velké díky. 
 

Také děkuji všem, kdo se zúčastnili poutě do Králík a Neratova. Jsem přesvědčen, že jste si ji užili tak, 
jako já. Určitě zase něco v budoucnu naplánujeme, tak se můžeme společně těšit. 

 
* 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). 

 
 

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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