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22. října 2017 
 

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Za farníky) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Za živé a zemřelé z ročníku 1967) 

14.00 adorace nebude                             

23. října 2017 
 

Pondělí 29. týdne v mezidobí 

  

18.00 chórová modlitba celého růžence                                            

  

24. října 2017 
 

Úterý 29. týdne v mezidobí 

  

7.00 mše svatá (Oldřich Dostál, 2 bratry, 2 rodiče a duše v očistci) 

  

25. října 2017 
 

Středa 29. týdne v mezidobí 

17.00 chórová modlitba slavného růžence s dětmi 

17.30 mše svatá (Ferdinand Konečný, manželka, dcera s manželem) 

18.15 modlitební společenství nad Božím slovem – KLAS 

26. října 2017 
 

Čtvrtek 29. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Terezie Konečná, manžel, syn) 

17.00 mše svatá NIKOLČICE 

18.00 rozjímavá modlitba slavného růžence     

27. října 2017 
 

Pátek 29. týdne v mezidobí 

  

19.00 mše svatá (Josef Košvica – od ročníku 1995) 

 po mši tichá eucharistická adorace 

28. října 2017 
 

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 

7.00 mše svatá (Antonie Viktorinová, manžel, 2 rodiče) 

 od 9.00 do 11.45 zpovědní den před Dušičkami                                                         

 18.00 - pietní vzpomínka u pomníku před kostelem 

29. října 2017 
 

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Pavlína Vozdecká, manžel, 2 rodiče a 3 zetě) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Františka Drabálková, 2 rodiče a živá rodina) 

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. 
 

* Ve středu modlitební společenství nad Božím slovem, při kterém čteme, rozjímáme a modlíme se nad nedělním 
starozákonním textem. Scházíme se každou středu (hned po mši svaté v 18.15) 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. 
* K modlitbě růžence se můžeme sejít v pondělí, ve středu s dětmi a ve čtvrtek. Zkusme si udělat čas, dokud je čas! 
* V sobotu bude také zpovědní den v naší farnosti – zpovídat se bude od 9.00 do 11.45. Přijďte si vykonat svatou 
zpověď, před tzv. dušičkami, abychom mohli našim zemřelým vyzískat plnomocné odpustky. 
* V sobotu 28. října zveme v 18.00 hodin na pietní vzpomínku s modlitbou za vlast u pomníku obětem z první 
světové války před kostelem. Součástí piety budou čtena jména obětí válečného konfliktu a za každého bude 
zapálena svíce – symbol vzkříšeného Krista. Smyslem je připomenout osudy mužů, kteří v bojích položili své 
životy. Tato pieta bude zakončena modlitbou za vlast. Všichni jste zváni. Koná se za každého počasí – nejsme z 
cukru! 
* Změna času – od příští neděle 29. října přecházíme z letního času na zimní, takže si v noci ze soboty na neděli 
pospíme o hodinu déle. 
* Příští neděle 29. října je dnem vzájemných modliteb farnosti za bohoslovce a bohoslovců za naši farnost. 
 



* Věřící v naší republice mohou získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na 
všechny věrné zemřelé, tedy od 25. října, pokud z vážných důvodů (třeba plánovaná hospitalizace v nemocnici) 
nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu 
* Bohoslužby v týdnu: mše svaté téměř pravidelné, až na sobotu, kdy mše svatá bude ráno v 7.30 – protože je státní 
svátek. 
* Výuka náboženství: 
 1. třída – pondělí – škola – pátá vyučovací hodina * 2. třída – středa – škola – pátá vyučovací hodina 
 3. třída – středa – 12.35 škola * 4. třída – pátek – 16.00 * fara 
 6. třída – úterý – 16.00 v Klasu * 9. třída – pátek 16.15 fara 
     
* Sobotní úklid – KOKEŠOVÁ Marie, ul. Divácká. 
 

* Telefonní kontakt na kněze: 731 619 807. 
 

* Každý pátek se v 15.00 hodin scházíme 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). 
 

PÁR MYŠLENEK K MISIJNÍ NEDĚLI ... 
Papež František nám připomíná, že svět potřebuje horlivé a radostné misionáře, kteří dovedou 

zapálit plamen víry a udržovat tak církev živou. 
Letos ve svém poselství k Misijní neděli upozorňuje: „Papežská misijní díla jsou cenným 

nástrojem pro to, aby se v každém křesťanském společenství probouzela touha vycházet ze svých 
vlastních hranic a z vlastních jistot, aby se tím získával rozmach pro hlásání evangelia všem. 

 Světový den misií organizovaný Dílem pro šíření víry je vhodnou příležitostí pro to, aby misijní 
srdce křesťanských společenství vycházelo vstříc naléhavým a rozsáhlým potřebám evangelizace 

svou modlitbou, svědectvím života i společenstvím majetku.“ 
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