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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 (Jenovéfa Konečná, manžel, živá a zemřelá rodina) 

14.00 zpívaná Korunka k Božímu milosrdenství                              

9. dubna 2018 
Slavnost 

ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 

7.00 mše svatá (na úmysl dárce) 

            

  

10. dubna 2018 
Úterý po 2. neděli velikonoční 

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI 

7.00 
mše svatá (Emilie Tihlaříková, manžel, celá živá a zemřelá 
rodina) 

  7.30 – 12.00 možnost tiché adorace                                

  

11. dubna 2018 
 

Památka sv. Stanislava, 
biskupa a mučedníka 

  

17.30 mše svatá (Josef a Jenovéfa Koneční, 2 rodiče) 

18.15 modlitební společenství nad Božím slovem – KLAS 

12. dubna 2018 
Čtvrtek po 2. neděli velikonoční 

7.00 mše svatá (Marie Kaňová, manžel, 2 zeti a živá rodina) 

18.00 mše svatá NIKOLČICE 

18.00 rozjímavá modlitba slavného růžence 

13. dubna 2018 
Pátek po 2. neděli velikonoční 

  

  

18.00 mše svatá (Poděkování za přijatá dobrodiní a za 50 let života) 

14. dubna 2018 
Sobota po 2. neděli velikonoční 

7.00 mše svatá (Josef Novotný, manželka, dcera a 2 rodiče) 

  

  

15. dubna 2018 
 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

7.30 mše svatá (Za farníky) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (František Papež, manželka, syn a zeť) 

14.00 adorace 

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 od 13.00 budeme zapisovat úmysly na mše svaté na další čtyři měsíce. 
* V pondělí slavíme přesunutou slavnost Zvěstování Páně – malé Vánoce. Zároveň prosíme schopné farníky o 
pomoc při jarním úklidu kolem kostela a fary – začínáme v 9.00 hodin. 
* V úterý připadá pro naši farnost adorační den v rámci diecéze. Po ranní bohoslužbě začne eucharistická adorace, 
která bude ukončena v poledne svátostným požehnáním. V tento den máme možnost napravit co jsme už 
zapomněli a obnovit svůj osobní vztah s naším Pánem přítomným v eucharistii. Podle počtu účastníků nedělních 
bohoslužeb a za předpokladu, že minimálně polovina jsou důchodci věříme, že účastí na tomto adoračním dnu 
ukážeme, jaká je naše víra, náš osobní vztah k Bohu a kým pro nás Bůh je a jaké místo má v našem životě. 
Nezapomínejme, že skrze adoraci před eucharistií přichází k mnoha uzdravením, obrácením a návratům k víře. 
Nepromarněme tento čas milosti. 
* 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. 



* V neděli 15. dubna bude sbírka na pomoc při obnově domů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu. 
Děkujeme za vaše dary. 
* v pátek v 19.00 hodin vás zvu na muzikál o Samsonovi do Sokolovny. Vstupné je dobrovolné. Z toho důvodu 
bude večerní mše svatá hned v 18.00 hodin a pak se přesuneme do Sokolovny. Velmi vám tento muzikál 
doporučujeme, a to nejen mladým lidem, ale nám všem. Tak si udělejme čas. 
*  V sobotu v 18.00 hodin připomínáme snoubencům setkání na faře. 
* Ještě je možnost zakoupit si ručně zdobené svíčky od řeholní sestry Lenky z Vranova. Posledních 5 kousků. 
* Po celou velikonoční dobu se místo modlitby Anděl Páně modlí Vesel se nebes Královno (Kancionál 006). 
* Sobotní úklid kostela: HUTÁKOVÁ Bohumila, ul. Osvobození. 
* 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 

 
 Výzva ČBK ke sbírce na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu: 

Drazí bratři a sestry, stále jsme plni velikonoční radosti z Kristova vítězství. Jeho vítězné tažení dějinami pokračuje 
ve všech srdcích, která nechávají v sobě vítězit Krista nad zlem a hříchem. 

Zároveň vidíme, že jeho vykupitelské utrpení pokračuje v mnoha lidech, na které doléhá kříž. 
 

„Tvář samotného Krista objevujeme ve všech lidských osobách, zvláště v chudých, v trpících, v bezdomovcích a v 
těch, kdo jsou postiženi válkou a museli opustit svou vlast. Z tohoto důvodu navrhujeme konkrétní aktivitu našich 

biskupských konferencí pro pomoc uprchlíkům, kteří žijí na Blízkém východě a očekávají možnost návratu do svých 
vesnic a do svých měst. Zvláště solidární se cítíme být s těmi, kdo trpí násilím a pronásledováním pro svou 

křesťanskou víru. Jejich svědectví a věrnost je duchovní posilou i pro křesťany našich zemí.“ 
 

Těmito slovy vyjádřili koncem loňského roku zástupci biskupských konferencí střední Evropy společný postoj k 
situaci obyvatel válkou postižených zemí. 

Proto jako výraz naší solidarity s těmito potřebnými vyhlašujeme na neděli 15. dubna celonárodní sbírku, jejíž 
výtěžek bude poukázán jako naše gesto pomoci těm obyvatelům zemí Středního a Blízkého východu, kteří po 

návratu začínají znovu budovat své domovy. Nemůžeme je v tom nechat samotné. 
Proto vás prosíme o velkorysé zapojení do sbírky, aby naši bratři a sestry, tak tvrdě zkoušeni, nezůstali bez projevu 

naší solidarity a konkrétní podpory. Každému z vás upřímně děkujeme a všem ze srdce žehnáme            
Vaši čeští a moravští biskupové 

 
 

 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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