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18. března 2018 
 

5. NEDĚLE POSTNÍ 

7.30 
mše svatá (Josefa Nevídalová, manžel, syn, rodiče, 
sourozenci) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Marie Bartoňková, rodiče, živá a zemřelá rodina) 

14.00 křížová cesta – vedou zástupci společenství                               

19. března 2018 
 

Slavnost sv. JOSEFA, 
snoubence Panny Marie 

  

17.00 mše svatá NIKOLČICE                  

18.30 mše svatá (Za mladé muže) 

20. března 2018 
 

Úterý po 5. neděli postní 

7.00 
mše svatá (Josefa Krupičková, manžel, švagr, švagrová, 2 
rodiče) 

15.00 modlitební společenství nad Božím slovem – KLAS                                 

  

21. března 2018 
 

Středa po 5. neděli postní 

  

17.30 
mše svatá (Veronika Tesařová, manžel, děti, švagr, 2 rodiče, 
živá rodina) 

  

22. března 2018 
 

Čtvrtek po 5. neděli postní 

7.00 mše svatá (Jaroslav Kaňa, bratr, švagr, 2 rodiče) 

 mše svatá NIKOLČICE není 

17.00 modlitba bolestného růžence za mládež 

23. března 2018 
 

Pátek po 5. neděli postní 

  

  

19.00 mše svatá (František Krupička, živá rodina) 

24. března 2018 
 

Sobota po 5. neděli postní 

7.00 mše svatá (Josef Novák, manželka, 2 syni, 2 rodiče) 

 od 9.00 do 11.45 zpovědní den                                             

 v noci ve 2.00 hodin změna času – noc bude o hodinu kratší! 

25. března 2018 
 

KVĚTNÁ NEDĚLE 
začíná Svatý týden 

7.30 mše svatá (Na úmysl dárce) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Za farníky) 

14.00 křížová cesta přes vesnici – vedou děti a mládež                    

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

 

* Dnes je pravidelná měsíční sbírka. Pán Bůh zaplať za vaše dary. 
* Dnes odpoledne ve 13.00 hodin začíná přihlašování na letošní chaloupky, přihlašování probíhá přes internet. 
* Dnes od 13.30 budeme vybírat peníze 400,- Kč na květnovou farní pouť do Číhoště. 
* Dnes ve 14.00 hodin bude pobožnost křížové cesty kterou povedou zástupci společenství. Během dnešní křížové 
cesty Vám budu k dispozici ke svátosti smíření. Po křížové cestě bude pro zájemce promítání fotografií o Izraeli 
z naší poutě. 
* Tento týden také probíhá „Týden modliteb za mládež“, ke kterému se připojíme čtvrteční modlitbou růžence. 
* V sobotu bude zpovědní den v naší farnosti od 9.00 hodin do 11.45, přijďte si vykonat svátost smíření. 
* Bohoslužby v tomto týdnu budou tak jak jsme zvyklí až na pondělí, kdy je slavnost sv. Josefa s doporučenou 
účastí na bohoslužbě. Celý týden se ponese v duchu postní doby. 
* 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. 
* Příští neděli bude změna času ze zimního na letní, tak na to nezapomeňte. 
* Příští neděli bude Květná (pašijová) neděle. Můžete si přinést své palmové ratolesti, nebo kočičky. Při této mši 
svaté se již tradičně čtou nebo zpívají Pašije a pak hned vstupujeme do Svatého týdne. 
* Na bočním oltáři u kazatelny je možnost vzít si Boží slovíčko pro postní dobu. 
* Na 8. května připravujeme další farní pouť tentokrát navštívíme Čihošť na Vysočině (působiště P. Josefa Toufara – 
číhošťský zázrak), Koclířov (českomoravská Fatima) a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Je 
volných ještě několik míst – přihlásit se můžete v zákristii. 
* Slavnost prvního svatého přijímání bude v neděli 27. května 2018. 
* Sobotní úklid – RYŠAVÁ Anežka, ul. Dlouhá. 
* 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). 
 
 

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v sobotu 24. března 2018 v Brně. 

Začínáme v 8:30 hodin v katedrále na Petrově. 
Jako přednášející dopoledních přednášek a workshopů přislíbily účast zajímavé osobnosti. 

Pokud máš čas a chuť, přijeď již v pátek 23. března 2018, od 17.30 hod se uskuteční před program (mše svatá, 
křížová cesta, chvály či muzikál). Přespání z pátku na sobotu pro předem přihlášené účastníky před programu 

zajištěno. Poplatek za nocleh 150 Kč. Pozvěte své kamarády na toto setkání. 
Podrobnosti k před programu, dopoledním skupinám a workshopům jsou na webu: http://brno.signaly.cz. 

 
Pozdrav O. biskupa Pavla Posáda: 

Blíží se Květná neděle, doba, kterou sv. Jan Pavel II. věnoval mladým ke společnému setkávání. 
Papež František letos na něj navázal s mottem „Neboj se, Maria, neboť jsi našla milost u Boha“ (Lk 1,30). 

Rád bych vás povzbudil, ať přijedete na diecézní setkání mládeže. Pokud uvažujete o účasti na Světovém dni 
mládeže v Panamě s papežem Františkem v lednu příštího roku, prosím přihlaste se co nejdříve. Rád bych Vás také 

pozval na web signaly.cz, kde na Květnou neděli Sekce pro mládež otevírá databázi materiálů pro společenství 
mládeže. Myslím na vás v modlitbách.  Mons. Pavel Posád, delegát ČBK pro mládež. 

 
Ve středu 28. března 2018 v 19.00 hodin se v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách 

(Foerstrova 2) koná další Žabovřeské rozmlouvání, tentokrát o knize P. Zdeňka Jančaříka "Plátno z Turína". 
 

 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.    
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