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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                            

16. dubna 2018 
Pondělí po 3. neděli velikonoční 

  

18.00 chórová modlitba celého růžence           

  

17. dubna 2018 
Úterý po 3. neděli velikonoční 

7.00 mše svatá (Poděkování za 95 let života; Josef Matýšek) 

                                 

  

18. dubna 2018 
Středa po 3. neděli velikonoční 

  

17.30 mše svatá (Na úmysl dárce) 

18.15 modlitební společenství nad Božím slovem – KLAS 

19. dubna 2018 
Čtvrtek po 3. neděli velikonoční 

7.00 mše svatá (Františka Urbánková, manžel, rodiče a sourozence) 

18.00 mše svatá NIKOLČICE 

18.00 rozjímavá modlitba slavného růžence 

20. dubna 2018 
Pátek po 3. neděli velikonoční 

  

 v 18.00 se na 5 minut rozezní zvony na památku kardinála Berana 

19.00 mše svatá (Anna Viktorinová, živá a zemřelá rodina) 

21. dubna 2018 
Sobota po 3. neděli velikonoční 

7.00 
mše svatá (Rodina Sáčková, Nevídalová a živá a zemřelá 
rodina) 

  

 19.00 před kostelem modlitební pietní vzpomínka k osvobození obce 

22. dubna 2018 
 

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
den modliteb za duchovní povolání 

7.30 mše svatá (Poděkování za 50 let společného života) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Za farníky) 

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 v neděli 15. dubna je sbírka na pomoc při obnově domů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu.  
* Po mši svaté o půl jedenácté přijmeme mezi nás křesťany svátostí křtu Vanesuu di Lenardo. 
* Dnes odpoledne ve 14.00 hodin bude svátostné požehnání. 
* Bohoslužby v tomto týdnu budou pravidelné, tak jak jsme zvyklí. 
* V pondělí pravidelná měsíční modlitba celého růžence. 
* 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. 
* Z rozhodnutí předsedy České biskupské konference, kardinála Dominika Duky OP, se v pátek 20. dubna v 18.00 
hodin, tedy v čase, kdy přistanou v Praze ostatky kardinála Josefa Berana, po dobu cca 5 minut rozezní kostelní 
zvony. Tímto znamením chceme připomenout a uctít památku tohoto statečného svědka víry. 
* V sobotu večer v 19.00 hodin bude před kostelem modlitebně – pietní vzpomínka k výročí osvobození obce. 
Zvou šitbořičtí patrioti a klub historie. 



* Poděkování za brigádu kolem kostela a za slušnou účast na pátečním muzikálu o Samsonovi. Úterní adorační den 
je zbytečný komentovat… „Šitbořice nezklamaly“ Poděkování přesto patří skupince adorantů, kteří si i přes krásný 
slunečný den našli čas a přišli. 
* Stále je volných ještě pár míst na chaloupky o prázdninách pro děti, tak kdo máte ještě zájem, můžete se 
přihlásit. Zároveň nás mladí požádali, jestli doma nemá někdo stará prostěradla, že by je přivítaly na nějaké jejich 
aktivity. Díky moc. 
* V loňském roce jsem udělal takovou zkušenost, že po Velikonocích zůstalo v mnoha rodinách spousta čokolád a 
dobrot a někteří rodiče se báli o zdraví svých dětí, tak mně to přinesli a já jsem to pak hromadně odvezl dětem do 
Narnie v Brumovicích. Takže kdyby to někdo tak cítil i letos, tak můžete během týdne to přinést  do zákristie a já 
bych jim to tam odvezl. Díky moc. 
* Po celou velikonoční dobu se místo modlitby Anděl Páně modlí Vesel se nebes Královno (Kancionál 006). 
* Sobotní úklid kostela: ZOUBKOVÁ Marie, ul. Divácká. 
* 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). 
 

Ve středu 18. dubna pravidelný večer chval v brněnském minoritském kostele sv. Janů od 18.30 hodin. 
 

V neděli 29. dubna odpoledne žehnání Štengaru a následně prosebné procesí s žehnáním polí. 
 

 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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