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25. března 2018 
 

KVĚTNÁ NEDĚLE 
začíná Svatý týden 

7.30 mše svatá (Ludmila Vozdecká, manžel a duše v očistci) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Za farníky) 

14.00 křížová cesta přes vesnici – vedou děti a mládež                              

26. března 2018 
 

PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE 

7.00 mše svatá (Na úmysl dárce) 

                 

  

27. března 2018 
 

ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE 

7.00 mše svatá (Jan Urbánek, manželka, celá zemřelá a živá rodina) 

15.00 modlitební společenství nad Božím slovem – KLAS                                 

  

28. března 2018 
 

STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 

  

18.00 mše svatá s udílením svátosti pomazání nemocných         

 (P. Antonín Juvenál Valíček, rodiče, sourozenci a jejich rodiny) 

29. března 2018 
 

ZELENÝ ČTVRTEK 
celonoční adorace v Getsemanech 

9.00 Missa Chrismatis v brněnské katedrále 

17.00 mše svatá NIKOLČICE 

19.00 mše svatá (Marta Valíčková a živá rodina) 

30. března 2018 
 

VELKÝ PÁTEK 

8.00 modlitba ranních chval       15.00 křížová cesta s Korunkou 

17.00 Velkopáteční obřady NIKOLČICE 

19.00 Velkopáteční obřady 

31. března 2018 
 

BÍLÁ SOBOTA 
Velikonoční vigilie 

8.00 modlitba ranních chval 

17.00 obřady liturgie Veliké noci NIKOLČICE 

20.30 obřady liturgie Veliké noci 

1. dubna 2018 
Slavnost 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
Boží hod velikonoční 

7.30 mše svatá (za farníky) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Oldřich Fiala, manželka, 2 rodiče, živá rodina) 

  

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

 
* Dnes odpoledne je křížová cesta přes vesnici – začínáme u rybníčka. 
Děti s mládeží ponesou velký kříž, na který můžeme v kostele během dopoledních bohoslužeb napsat hříchy nebo 
závislosti, které nás srážejí k zemi, trápí naše svědomí a vzdalují nás od milujícího Boha. 
Takto se můžeme symbolicky ztotožnit s Božím slovem z 1 Petr 2,24: „On sám na svém těle vynesl naše hříchy na 
dřevo kříže, abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě. Jeho ranami jste uzdraveni.“ 
* Na stolku pod kůrem je zapotřebí se zapsat na rozpis modlitebníků na celonoční adoraci ze čtvrtku na pátek. 
* Modlitební společenství nad Božím slovem, při kterém čteme, rozjímáme a modlíme se nad nedělním 
starozákonním textem je 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. 
* Ve středu od 9.00 hodin bude velký předvelikonoční úklid kostela – mimo jiné je zapotřebí uklidit boží hrob! 
Úklid nemá na starosti žádná skupina, proto prosíme o pomoc všechny, kdo mohou přijít. 
* Ve středu bude mše svatá v 18.00 hodin. Při této mši svaté bude udělována svátost pomazání nemocných. 
Přijďte si bez ostychu pro tuto svátost, na věku nezáleží. Také přivezte své starší a nemocné rodiče a prarodiče. 



* V pátek a v sobotu po ranní modlitbě breviáře bude možnost zakoupit si nám velmi známé ručně zdobené svíčky 
od řeholní sestry Lenky z Vranova u Brna. 
* Velký pátek je dnem přísného postu. Přísný půst zahrnuje půst újmy a půst od masitých pokrmů. 
Při půstu újmy je dovoleno se najíst je jednou za den dosyta a dvakrát méně než jindy. Půst újmy 
zavazuje katolíky od 18 do dovršených 59 let. Nemoc od půstu újmy osvobozuje. Půst zdrženlivosti od 
masitých pokrmů zavazuje katolíky od 14 let. 
* V pátek se před křížovou cestou (ve 14.45) společně pomodlíme Korunku k Božímu milosrdenství. 
* Na Velký pátek během obřadů uctí kříž v průvodu pouze kněží a ministranti a pak ve chvíli ticha i ostatní ze 
svého místa v lavici. Po skončení obřadů bude možnost individuálně uctít kříž v presbytáři. 
* Bílá sobota je den, kdy se neslaví bohoslužba – církev bdí v tichu u Božího hrobu. 
* Při sobotní velikonoční vigilii budeme obnovovat křestní sliby, tak si vezměte s sebou (kdo máte) svoje křestní 
svíce. Bylo by dobré si také vzít ubrousek či kryt, aby vosk nekapal na lavice. 
* Při všech nedělních bohoslužbách žehnání pokrmů. 
* Podrobnější informace na barevném rozpisu Svatého týdne – např. klapání, nácviky, apod. 
* Sobotní úklid není – úklid bude ve středu! 
* 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.    
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