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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                            

7. května 2018 
Pondělí po 6. neděli velikonoční 

  

           

19.00 mariánská májová pobožnost 

8. května 2018 
Úterý po 6. neděli velikonoční 
Panna Maria, Prostřednice všech 

milostí 

 Václav Kaňa, rodiče, rodina Peštálova a nemocná osoba 

 farní pouť do Číhoště, Koclířova a Zelenou horu u Žďáru                               

 odjezd v 6.30 od radnice 

9. května 2018 
Středa po 6. neděli velikonoční 

  

17.30 mše svatá (Josef Kaňa, manželka, celá živá a zemřelá rodina) 

18.15 modlitební společenství nad Božím slovem – KLAS 

10. května 2018 
Čtvrtek po 6. neděli velikonoční 

7.00 mše svatá (Marie Kaňová, manžel, 2 syni a 2 rodiče) 

14.30 pohřební mše svatá NIKOLČICE 

19.00 mariánská májová pobožnost 

11. května 2018 
Pátek po 6. neděli velikonoční 

  

 pohřeb Václav Vozdecký 

  

12. května 2018 
Sobota po 6. neděli velikonoční 

7.00 mše svatá (Božena Kaňová, živá a zemřelá rodina) 

  

  

13. května 2018 
 

Slavnost 

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 

7.30 mše svatá (Za farníky) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Josef a Stanislava Čermákovi, 2 rodiče, sestra) 

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. 

  
* Bohoslužby tento týden budou pravidelné, pouze v úterý nebude mše svatá. V úterý je státní svátek a my jedeme 
společně na pouť. Tak jen pár informací. Odjíždí se o půl sedmé ráno od radnice. Tato pouť je na celý den a 
nebude možnost se stavit někde v restauraci na oběd, protože nás jede hodně a bylo by to velké zdržení. Takže 
doporučuji si vzít jídlo sebou na celý den. Teď na poslední chvíli se uvolnila dvě místa – z důvodu nemoci. Tak 
kdyby někdo měl ještě zájem, nechť se přijde domluvit do zákristie. 
* 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. 
* Příští neděli budeme slavnost doporučenou slavnost Nanebevstoupení Páně. Příští neděli začínají také tradiční 
poutě do Žarošic - tzv. „Třináctky“. Takže na tuto pouť pojede autobus v 17.30 od zastávky. 
* V pátek začíná novéna před slavností Seslání Ducha Svatého. 
* NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU: 
 ZVEME VÁS K HLUBŠÍ PŘÍPRAVĚ NA SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – LETNIC. 



 PO DEVĚT VEČERŮ SE BUDEME SCHÁZET PO VZORU APOŠTOLŮ A PANNY MARIE K SPOLEČENSTVÍ 
 MODLITBY Z NAŠICH DOMOVŮ. NOVÉNA ZAČÍNÁ V PÁTEK 11. KVĚTNA A KONČÍ V SOBOTU 
 19. KVĚTNA V PŘEDVEČER HODU BOŽÍHO SVATODUŠNÍHO. 
 
 ZAČÁTEK VŽDY V 21 HODIN. 
 

PO MODLITBĚ ZDRÁVAS MARIA ZA FARNOST SE BUDEME MODLIT DESÁTEK RŮŽENCE A LITANIE K 
DUCHU SVATÉMU. 
 

 TEXTY BUDOU KE STAŽENÍ NA FARNÍCH STRÁNKÁCH. 
 
* Farnost Křepice pořádá pouť do Bohutic u Moravského Krumlova (expozice křížové cesty z cedrového dřeva v 
životní velikosti a lurdská jeskyně – regionální poutní místo). Odjezd je v sobotu 7. července v 11.00 hod. Pokud by 
někdo měl zájem, tak se může přihlásit u paní Papežové na tel. čísle 775 062 460. 
* Svatební ohlášky: dne 12. května budou v našem kostele oddání Liduška Mazalová, od nás ze Šitbořice a bude si 
brát za manžela Jiřího Kolbábka, který je ze Šlapanic u Brna. Pokud někdo ví o nějaké překážce, 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: ZOUBKOVÁ Ludmila, 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). 
 
 

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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