
FARNÍ  INFORMAČNÍ  ZPRAVODAJ 
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ – DOBA POSTNÍ

Neděle 18.února – 7. NEDĚLE V     MEZIDOBÍ  
7.30 – mše svatá (za farníky)

10.30 – mše svatá (Václav Nevídal,otec)
14.00 – adorace a svátostné požehnání

 14.30 – 16.00  farní kavárna (stará škola)

Pondělí 19.února – Pondělí 7.týdne v mezidobí
 mše svatá ráno není

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

Úterý 20.února – Úterý 7.týdne v mezidobí
 7.00 – mše svatá (rodina Čapkova,Urbánkova a Vozdecká)

16.00 fara – náboženství 6. třída
18.00 – modlitební společenství

DOBA  POSTNÍ
Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší 

soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.

Středa 21.února – POPELEČNÍ STŘEDA

Popeleční středa je dnem přísného postu: 
zdrženlivost od masa a újmy v jídle. 

Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let.

 7.00 – mše svatá s udělováním popelce (Julius Hladůvka,manželka,děti)
škola (v rámci vyučování) – náboženství 3. třída

15.00 fara – náboženství 4. třída
16.00 fara – náboženství 5. třída

 dětská mše svatá nebude
19.00 – mše svatá s udělováním popelce (Aloisie 

Vozdecká,bratr,manželka,rodiče)

Čtvrtek 22.února –     Svátek Stolce sv. Petra, apoštola  
7.00 – mše svatá (P. Ludvík Urbánek,rodiče,sourozence)  

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

Pátek 23.února – Pátek po Popeleční středě
   7.00 - mše svatá ráno (František Hanák,manželka)

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

16.00 kostel – náboženství 7. třída (druhá skupina)
 19.00 –  mše svatá není 

18.00 – odjezd autobusu od kostela na představení Jesus Christ Superstar



Sobota 24.února – Sobota po Popeleční středě
7.00 – mše svatá (Jan Linhart,manželka,snacha,2 rodiče)

po mši je na faře ministrantská schůzka
17.00 – setkání biřmovanců 

Neděle 25.února – 1. NEDĚLE POSTNÍ
7.30 – mše svatá (Jaroslav Bartoněk,2 rodiče,duše v očistci)

(pravidelná měsíční sbírka)
10.30 – mše svatá (Marie Matýšková,rodiče,sourozence)

(pravidelná měsíční sbírka)
14.00 – křížová cesta (vedou ji ženy)

 14.30 – 16.00  farní kavárna (stará škola)

Další oznámení:

V neděli odpoledne od 14.00 se můžete zúčastnit Masopustního průvodu. Průvod 
bude procházet pouze středem obce. Zakončení s malým občerstvením bude pro 

masky připraveno v sále Orlovny.
 

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 Požďatíně u 

Třebíče.

Do 23. února se můžete přihlásit na diecézní konferenci „ DIECÉZE – ŽIVÝ 
ORGANISMUS ? Podrobnější informace najdete na vývěsce v kostele nebo na 

farních internetových stránkách.

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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