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LITURGICKÉ MEZIDOBÍ 5/2007

Neděle 4.února – 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7.30 –  mše svatá (Pavlína Lengálová,živá rodina)

10.30 –  mše svatá (Josef Sáček,syn,2 rodiče)
14.00 –  adorace a svátostné požehnání

 14.30 –  16.00  farní kavárna (stará škola)

Pondělí 5.února – Památka sv. Agáty,panny a mučednice
 mše svatá ráno není

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

Úterý 6.února – Památka sv. Pavla Mikiho a druhů,mučedníků
 7.00 –  mše svatá (František Vahala,manželka,3 syny)

16.00 fara –  náboženství 6. třída
18.00 –  modlitební společenství

Středa 7.února – Středa 5.týdne v mezidobí
 7.00 –  mše svatá (Antonie Konečná,manžel,2 rodiče)

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

17.00 –  dětská mše svatá (Jindřiška Vozdecká,syn,manžel,živá rodina)

Čtvrtek 8.února –     Čtvrtek 5.týdne v mezidobí  
7.00 –  mše svatá(Josef Tihlařík,rodiče,bratr,synovec)  

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

Pátek 9.února – Pátek 5.týdne v mezidobí
   mše svatá ráno není

15.00 fara –  náboženství 8. třída
16.00 fara –  náboženství 9. třída

16.00 kostel –  náboženství 7. třída (druhá skupina)
 19.00 –   mše svatá (Růžena Novotná,manžel,dcera,2 rodiče)

Sobota 10.února – sv. Scholastiky,panny
7.00 –  mše svatá (Anna Danielová,manžel,2 rodiče)

po mši bude na faře ministrantská schůzka
17.00 –  setkání biřmovanců 

Neděle 11.února – 6. NEDĚLE V     MEZIDOBÍ  
Panny Marie Lurdské – Světový den nemocných

7.30 –  mše svatá (za farníky)
10.30 –  mše svatá (za manželé Fialovi,2 rodiče)

tuto bohoslužbu bude doprovázet zpěvem naše schóla
14.00 –  adorace a svátostné požehnání

 14.30 –  16.00  farní kavárna (stará škola)



Další oznámení:

Pro naše děti se nabízí opět možnost jet o letních prázdninách na chaloupky. 
Letos je možnost jet buď na chaloupky v Křenově na svitavsku od 26.7. do 5.8. 
,které pořádá farnost Měnín a byli už vloni (informace podá Katka Kaňová, ul. U  
cihelny) a nebo na tábor pořádaný mládeží z Hodonic a Šitbořic v Pozďatíně u 
Třebíče (přihlášky jsou v kostele a je nutné je odevzdat do neděle 11. února).

V sobotu 12. května se v rámci Roku diecéze uskuteční pouť našeho 
hustopečského děkanství do brněnské katedrály. Pouť bude probíhat 

v odpoledních hodinách (od 13.00 do 18.00) a kromě společné bohoslužby 
s Otcem biskupem bude možnost prohlídky katedrály,krypty a věží,návštěva 

obchůdků Donum a Benedictus a restaurace Ľeau Vive (česky Živá voda),kterou 
provozují řeholní sestry z Latinské Ameriky a francouzské Polynésie. Všichni jsme 

srdečně zváni Otcem biskupem a je jen na nás,jak s touto nabídkou naložíme. 
Podrobnější informace budou průběžně zveřejňovány.

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