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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) 

                               

2. dubna 2018 
PONDĚLÍ 

V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

7.30 
mše svatá (Adolf Huták, sestry, živou a zemřelou rodinu 

Hutákovu a Ošmerovu) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE                

10.30 mše svatá (Josef Lejska, 2 rodiče, sestra, švagr a živá rodina) 

3. dubna 2018 
ÚTERÝ 

V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

  

7.00 mše svatá (Na úmysl dárce) 

  

4. dubna 2018 
 

STŘEDA 
V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

  

14.30 pohřeb pí. Jindřiška Kleinová          

18.15 modlitební společenství nad Božím slovem – KLAS 

5. dubna 2018 
ČTVRTEK 

V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

7.00 mše svatá (Josef Konečný, manželka, 3 zeti) 

  

18.00 modlitba cesty světla 

6. dubna 2018 
PÁTEK 

V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

  

  

19.00 
mše svatá (František a Josefa Vozdečtí, jejich syn František, 
celá živá a zemřelá rodina) 

7. dubna 2018 
SOBOTA 

V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

7.00 mše svatá (Na úmysl dárce) 

  

  

8. dubna 2018 
 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
 

neděle Božího milosrdenství 

7.30 mše svatá (Marie Vahalová, manžel, živá a zemřelá rodina) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
mše svatá (Anna Navrátilová, Jenovéfa Konečná, manžel, živá 

a zemřelá rodina) 

14.00 Adorace a zpívaná Korunka k Božímu milosrdenství 

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

 
* PO CELÝ TÝDEN SLAVÍME VELIKONOČNÍ OKTÁV – to znamená že celý týden je jednou velkou oslavou Kristova 
zmrtvýchvstání (každý den je jako neděle, při liturgii zpíváme Gloria i sekvenci a pátek není postní den). Po celou 
velikonoční dobu se místo modlitby Anděl Páně modlí Vesel se nebes Královno (Kancionál 006). 
* Díky všem, kteří se jakkoliv podíleli na oslavě Velikonočního třídenní. 
* Díky dětem a mládeži, kteří chodili klapat po vesnici i na věž před obřady (letošní novinka!). Jen je škoda že jich 
bylo tak málo. Hodno k zamyšlení! 
* Modlitební společenství nad Božím slovem, při kterém čteme, rozjímáme a modlíme se nad nedělním 
starozákonním textem je opět ve středu v 18.15 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 nebude večerní mše svatá, protože odpoledne bude pohřeb p. Kleinové. 



* Ve čtvrtek večer se místo růžence seznámíme a následně pomodlíme Cestu Světla (viz níže). 
* Ještě je možnost zakoupit si nám velmi známé ručně zdobené svíčky od řeholní sestry Lenky z Vranova. 
* V pátek je první pátek v měsíci a od 9.00 hodin budou pravidelné návštěvy nemocných. 
 
Co je Cesta světla? 
Cesta světla (Via Lucis) je nová velikonoční pobožnost inspirovaná tradiční pobožností Křížové cesty (Via Crucis). 
Spočívá v rozjímání 14 zastavení o slavných velikonočních událostech. 
Cesta světla začíná velikonočním ránem, kdy ženy nacházejí prázdný hrob, tedy Kristovým zmrtvýchvstáním 
a pokračuje setkáváním zmrtvýchvstalého Krista s učedníky, jeho nanebevstoupením až k seslání Ducha Svatého. 
Po staletí uvádí křížová cesta věřící do první části velikonočních událostí, do Kristova utrpení. 
Podobně cesta světla slavená ve věrnosti evangeliu může pomoci věřícím porozumět i druhé části Velikonoc, 
Pánovu vzkříšení. 
 
* 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). 
 

POZVÁNKA NA MUZIKÁL 
Spojené farnosti uvádí 

NESTŘÍHAT! 
muzikál o biblickém Samsonovi 

kdy a kde: v pátek 13. dubna 2018 v 19.00 hodin Sokolovna Šitbořice 
délka představení: 100 minut              vstupné: dobrovolné 

 

 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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