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4. března 2018 
 

3. NEDĚLE POSTNÍ 

7.30 mše svatá (Jaroslav Holacký, 2 rodiče, 2 zeti) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Za farníky) 

14.00 křížová cesta – vedou lektoři                                 

5. března 2018 
 

Pondělí po 3. neděli postní 

  

                    

  

6. března 2018 
 

Úterý po 3. neděli postní 

7.00 mše svatá (Václav Urbánek, manželka, děti) 

15.00 modlitební společenství nad Božím slovem – KLAS                                 

  

7. března 2018 
 

Středa po 3. neděli postní 

  

14.30 pohřeb p. Antonín Jelínek         

  

8. března 2018 
 

Čtvrtek po 3. neděli postní 

7.00 mše svatá (Antonín Kaňa a rodiče) 

17.00 mše svatá NIKOLČICE 

17.00 rozjímavá modlitba bolestného růžence 

9. března 2018 
 

Pátek po 3. neděli postní 

  

  

19.00 
mše svatá (Anežka Kaňová, manžel, 4 děti,4 zeti, vnuk, 
rodina) 

10. března 2018 
 

Sobota po 3. neděli postní 

7.00 mše svatá (Ladislav Nevídal, manželka, 2 rodiče) 

                                              

18.00 večer chval 

11. března 2018 
 

4. NEDĚLE POSTNÍ 

7.30 mše svatá (Za farníky) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (František Krupička, manželka, rodiče) 

14.00 křížová cesta – vedou zpěváci                    

Každý den ve 21.00 Zdrávas za farnost, každý pátek v 15.00 na vyhlídce, a nejen na ni… modlitba Korunky za 
farnost. 

 

* Dnes ve 14.00 hodin bude pobožnost křížové cesty kterou povedou lektoři. A prosím, aby na příští týden si 
nachystali křížovou cestu zpěváci. Děkuji. 
* Dnes tu s vámi nebudu, budu zpovídat v Nikolčicích při křížové cestě. 
* Bohoslužby v tomto týdnu budou tak jak jsme zvyklí až na středu, kdy bude odpoledne pohřeb p. Jelínka, a proto 
nebude večerní mše svatá pro děti. Prosím pamatujme na něj i na pozůstalé ve svých modlitbách. 
* Celý týden se ponese v duchu postní doby, tedy není žádný církevní svátek, ani památka. 
* Ve středu modlitební společenství nad Božím slovem, při kterém čteme, rozjímáme a modlíme se nad nedělním 
starozákonním textem. Až do Velikonoc se budeme scházet už v úterý v 15.00 hodin v Klasu na staré škole. 
Pokud máte chuť a odvahu prožít něco nového a skrze Boží slovo se nechat formovat a vést naším Pánem, přijďte 
mezi nás a mohu vás ujistit, že nic neztratíte jen získáte… a ne málo. Těší se na vás Petr. 
* V sobotu večer v 18.00 hodin jste zváni k modlitbě chval – na tradiční večer chval s doprovodem scholy. 
* Na bočním oltáři u kazatelny je možnost vzít si Boží slovíčko pro postní dobu. 



*Na našich farních stránkách je doplněná fotogalerie a jsou tam opravdu hezké fotky, tak pokud si chcete 
zavzpomínat co všechno jsme prožili, podnikli, tak doporučuji si udělat kafé a čas a pak už jen vzpomínat. Děkuji 
těm, kdo se o naše stránky starají a přispívají na ně. 
* Slavnost prvního svatého přijímání bude v neděli 27. května 2018. 
* Někteří z vás se už ptali, jak to bude tento rok s Chaloupkami. Další ročník bude a už si pro něj můžete 
předběžně zarezervovat termín 14.-21.7.2018. Tým vedoucích se už teď na děti moc těší! 
 

* Sobotní úklid – URBÁNKOVÁ Růžena, ul. Pod Svatojánkem. 
* Telefonní kontakt na kněze: 731 619 807. 
 

* Každý pátek se v 15.00 hodin scházíme (nejen) na vyhlídce na Domaninách 
ke smírné modlitbě korunky k Božímu milosrdenství za obec Šitbořice a její obyvatele 

(vyprošujeme dary smíření, odpuštění a uzdravení vztahů – jde o přímluvnou modlitbu). 
 

 Před třemi roky proběhla na Vranově konference na téma exorcismu, která byla zaměřena pro kněze. Nyní jsme 
zváni na konferenci pro věřící, a to v sobotu 2. 6. do Brna. Konferenci pořádá Česko-slovenská sekce Mezinárodní 

asociace exorcistů. Počet míst je omezen, přihlášky najdete na www.exorcismus.eu.    
 

 

FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 10/2018 

 


