
FARNÍ  INFORMAČNÍ  ZPRAVODAJ 
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ  28/2006

Neděle 15.října – 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7.30  –  mše svatá (živá a zemřelá rodina Vinčarová a Konečná)

10.30 – mše svatá (za živé a zemřelé z ročníku 1946)
14.00 – koncert křesťanské skupiny NEŽ SE ROZEJDEM …

14.30 – 16 00  farní kavárna (stará škola)

Pondělí 16.října – Pondělí 28.týdne v mezidobí
mše svatá ráno není

škola (v rámci vyučování) – náboženství 1. třída
škola (v rámci vyučování) – náboženství 2. třída

Úterý 17.října – Památka sv. Ignáce Antiochijského, mučedníka
 7.00 – mše svatá (Václav Vozdecký,rodiče)

16.00 fara – náboženství 6. třída
18.00 – modlitební společenství

Středa 18.října – Svátek sv. Lukáše, evangelisty
 7.00 – mše svatá (Jindřiška Kaňová,manžel)

škola (v rámci vyučování) – náboženství 3. třída
15.00 fara – náboženství 4. třída
16.00 fara – náboženství 5. třída

17.00 – dětská mše svatá (P. Vladimír Stejskal,sourozenci)

Čtvrtek 19.října – Čtvrtek 28.týdne v mezidobí
7.00 – mše svatá (Josefa Kokešová,manžel,syn,2 rodiče)

16.00 fara – náboženství 7. třída (první skupina)
18.00 –  mariánská pobožnost 

Pátek 20.října – Pátek 28.týdne v     mezidobí  
  mše svatá ráno není

15.00 fara – náboženství 8. třída
16.00 kostel – náboženství 7. třída (druhá skupina) – NEBUDE !!!

16.00 fara – náboženství 9. třída
19.00 –  mše svatá (poděkování za přijatá dobrodiní – 40 let manželství)

Sobota 21.října – Sobota 28.týdne v     mezidobí  
Sobotní památka Panny Marie

7.00 – mše svatá (Josefa Vozdecká,manžel,rodiče)

Neděle 22.října – 29. NEDĚLE V     MEZIDOBÍ  
MISIJNÍ  NEDĚLE

7.30  –  mše svatá (za farníky) – sbírka na misie
10.30 – mše svatá (rodina Konečná a Lengálova) – sbírka na misie

14.00 –  adorace a svátostné požehnání
14.30 – 16 00  farní kavárna (stará škola)

Další oznámení:

V sobotu 28. října od 9.00 do 12.00 bude Zpovědní den před Dušičkami.



Více zpráv a informaci o dění ve farnosti na www.farnost-sitborice.org  

FARNÍ  INFORMAČNÍ  ZPRAVODAJ 

http://www.farnost-sitborice.org/

	FARNÍ  INFORMAČNÍ  ZPRAVODAJ                                            LITURGICKÉ MEZIDOBÍ  28/2006
	Pondělí 16.října – Pondělí 28.týdne v mezidobí
	Úterý 17.října – Památka sv. Ignáce Antiochijského, mučedníka
	Středa 18.října – Svátek sv. Lukáše, evangelisty
	Čtvrtek 19.října – Čtvrtek 28.týdne v mezidobí
	Pátek 20.října – Pátek 28.týdne v mezidobí
	Sobota 21.října – Sobota 28.týdne v mezidobí


	FARNÍ  INFORMAČNÍ  ZPRAVODAJ 

