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Neděle 12.listopadu – 32. NEDĚLE V     MEZIDOBÍ  
7.30  –  mše svatá (za farníky) 

10.30 – mše svatá (František Krupička,manželka,2 rodiče)
14.00 –  adorace a svátostné požehnání nebude
14.30 – 16 00  farní kavárna (stará škola) nebude

Otec Jiří odjíždí na týdenní exercicie

Pondělí 13.listopadu – Památka sv. Anežky České,panny
mše svatá ráno není

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

Úterý 14.listopadu – Úterý 32.týdne v mezidobí
 7.00 – mše svatá není

16.00 fara – náboženství 6. třída nebude
18.00 – modlitební společenství

Středa 15.listopadu – Středa 32.týdne v mezidobí
 7.00 – mše svatá není

škola (v rámci vyučování) – náboženství 3. třída
15.00 fara – náboženství 4. třída
16.00 fara – náboženství 5. třída
17.00 – dětská mše svatá není

Čtvrtek 16.listopadu –     Čtvrtek 32.týdne v mezidobí  
7.00 – mše svatá není

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

Pátek 17.listopadu – Památka sv. Alžběty Uherské,řeholnice
  mše svatá ráno není

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

16.00 fara – náboženství 9. třída nebude
19.00 –  mše svatá není

Sobota 18.listopadu – Sobota 32.týdne v mezidobí
7.00 – mše svatá není

17.00 – setkání biřmovanců (kostel) není

Neděle 19.listopadu – 33. NEDĚLE V     MEZIDOBÍ  
7.30  –  mše svatá (Alžběta Vozdecká,manžel,sestra,syn,zeť) 
10.30 – mše svatá (za živé i zemřelé členy chrámového sboru)

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

Další oznámení:



V sobotu 9. prosince se uskuteční farní pouť do Prahy, kde navštívíme Břevnovský klášter, poutní 
kostel Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře, Strahovský klášter a klášterní kostel karmelitek s hrobem 

ct. Marie Elekty na Hradčanském náměstí. Zájemci se mohou napsat na seznam v kostele pod 
kůrem. Cena bude asi 400,- Kč.

Minulý rok se u nás konala výstava rodinných betlémů. Letos bychom tuto úspěšnou akci chtěli 
zopakovat. Předpokládané zahájení výstavy plánujeme na neděli 3. prosince,další dny výstavy 

budou zase neděle 10. a 17. prosince. Potom se hned vrátí betlémy majitelům. Pokud byste rádi 
zapůjčili svůj betlém na tuto výstavu, dejte nám vědět a to buď emailem na adresu kontakt@farnost-

sitborice.org nebo osobně Petru Krupičkovi. Děkujeme .

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