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29. dubna 2018 
 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

7.30 mše svatá (Antonie Vozdecká, 2 rodiče, živá a zemřelá rodina) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Za rodinu Ramljakovu) 

14.00 Žehnání pramene Štengaru a prosebné procesí do polí                           

30. dubna 2018 
Pondělí po 5. neděli velikonoční 

  

           

  

1. května 2018 
Úterý po 5. neděli velikonoční 

sv. Josefa, dělníka 

7.30 mše svatá (Jaroslav Kaňa, 2 rodiče, Marie Kokešová) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE                                

19.00 první mariánská májová pobožnost 

2. května 2018 
Památka sv. Atanáše, 

biskupa a učitele církve 

  

17.30 mše svatá (Jindřich Franěk, manželka, rodiče a duše v očistci) 

18.15 modlitební společenství nad Božím slovem – KLAS 

3. května 2018 
Svátek sv. Filipa a Jakuba, 

apoštolů 

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

  

19.00 mariánská májová pobožnost 

4. května 2018 
Pátek po 5. neděli velikonoční 

  

  

19.00 mše svatá (Poděkování za 50 let společného života) 

5. května 2018 
Sobota po 5. neděli velikonoční 

7.00 mše svatá (Josef Tihlařík, 2 rodiče, živá a zemřelá rodina) 

  

19.00 charismatické společenství v kostele 

6. května 2018 
 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
sv. Florián 

7.30 mše svatá (Za farníky) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Za živé a zemřelé šitbořické hasiče) 

14.00 mariánská májová pobožnost 

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

 
* Dnes po bohoslužbách výměna růžencových lístků 
* Dnes odpoledne ve 14.00 hodin požehnáme náš minerální pramen Štengar a následně se vydáme procesím 
k žehnání polí, zahrad a vinohradů u kříže nad cihelnou. Tímto žehnáním chceme poděkovat dobrotivému Bohu za 
jeho dary, za tento léčivý pramen a spolu se svatými Peregrinem, Servácem a Gothardem vyprošovat Boží 
požehnání všem, kdo budou tuto vodu užívat. Počasí nám bude přát – jste všichni zváni. 

sv. Peregrin Laziosi (1.května) – patron proti revmatismu, bolesti nohou, dně, kožní nemoci 
sv. Gothard (5.května) – patron proti dně, revmatismu, 

sv. Servác (13.května) – patron proti revmatizmu, bolestem nohou, horečce, proti ochrnutí 
* Bohoslužby tento týden budou již pravidelné, pouze v úterý bude mše svatá až v 7.30 hodin. 
* Ve středu po večerní mši svaté by se O. Jiří rád setkal s rodiči, jejichž děti půjdou letos k prvnímu svatému 
přijímání. Prosíme, aby přišli rodiče, ne prarodiče (tedy ty můžou také, ale hlavně rodiče). 
* 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 pátek je první pátek v měsíci od 9.00 hodin bude otec Jiří navštěvovat naše nemocné 
* V sobotu 5. května budou v našem kostele oddáni Jiří Viktoriin a jeho manželkou se stane Klára Vozdecká. 
Oba jsou od nás ze Šitbořic. Pokud náhodou ví někdo o nějaké překážce, která by jim v tomto sňatku  bránila, tak 
prosím o nahlášení, pokud ne, tak prosím o modlitbu za naše snoubence. 
* Po celou velikonoční dobu se místo modlitby Anděl Páně modlí Vesel se nebes Královno (Kancionál 006). 
* Sobotní úklid kostela: NOVÁKOVÁ Marie, ul. Břízová. 
* 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). 
 

POZVÁNÍ Z KLOBOUK U BRNA 
Katolická farnost zve na přednášku Kateřiny Lachmanové O UZDRAVENÍ MINULOSTI 

v úterý 1. května v 15.00 hodin v katolickém kostele. 
 

 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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