
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ 

Neděle 16. září – 24. NEDĚLE V     MEZIDOBÍ  
7.30 – mše svatá (za farníky)

9.00 – DIVÁKY 
10.30 – mše svatá (Barbora Fialová, manžel Josef, celá rodina Fialová)

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

(Novotní) 

Pondělí 17. září – Pondělí 24. týdne v mezidobí
  mše svatá nebude

Úterý 18. září – Úterý 24. týdne v mezidobí 
7.00 – mše svatá nebude

14.00 – pohřeb p. Václava Němečka
18.00 – modlitební společenství 

Středa 19. září – Středa 24. týdne v mezidobí
7.00 – mše svatá (rodina Lengálová a Navrátilová)

    17.00 – dětská mše svatá (Josef Urbánek, manželka, syn, 2 rodiče)
po mši možnost her a opékání špekáčků na farní zahradě do 19.00 (jen za pěkného počasí)

Čtvrtek 20. září – Památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů, mučedníků
 7.00 – mše svatá (Jan Kaňa, 2 rodiče, živá rodina)

17.00 – DIVÁKY 
18.00 – mariánská pobožnost 

Pátek 21. září – Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
19.00 – mše svatá (Josef Čermák, manželka, rodiče, sourozence)

po mši hodinová eucharistická adorace nejen pro biřmovance před biřmováním
   charismatické společenství

Sobota 22. září – Sobotní památka Panny Marie 
7.00 – mše svatá (Josefa Krupičková, manžel, živá rodina)

úklid kostela – Ryšavá Anežka, ulice Dlouhá

Neděle 23. září – 25. NEDĚLE V     MEZIDOBÍ  
7.30 – mše svatá (Antonie Vozdecká, 2 rodiče)

pravidelná měsíční sbírka
9.00 – DIVÁKY 

10.30 – mše svatá (Josef Urbánek, 2 rodiče a celá rodina)
pravidelná měsíční sbírka

14.00 – adorace a svátostné požehnání
od 14.00 na Svatojánku bude tradiční   DRAKIÁDA   (jen za příznivého počasí)  

 14.30 – farní kavárna (stará škola)
(Zoubková – Hutáková)



Další oznámení:

POZOR – ZMĚNA : 
od září se posouvá čas úterního společenství a čtvrteční modlitby růžence na   18.00   hodin.  

Od 9. září můžete opět navštívit farní kavárnu v budově staré školy (nad pekárnou). 
Těšíme se na vaši návštěvu a doufáme že vás bude více než vloni.

Sbírka na televizi NOE vynesla částku 24 300 Kč

Knihy „ Kostely na Slovácku I. a II. díl „ si můžete zakoupit v zákristii – cena za 
komplet  250,- Kč. 

V neděli 23. září se za příznivého počasí (od 14.00 hodin) uskuteční 
tradiční Drakiáda na Svatojánku.

V pátek 28. září (státní svátek) od 10.00 do 14.00 připravujeme pro děti hry a soutěže na 
farní zahradě zakončené opékáním špekáčků. 

Na šitbořické hody – to je v sobotu 29. a v     neděli 30. září   bude možnost prohlédnout si 
věž našeho kostela i s malou výstavkou mapující historii našich zvonů. Letos si 

připomínáme 60. výročí posvěcení nynějších zvonů. Otevřeno bude po oba dny vždy od 
15.00 do 17.00 hodin.

Biblický kurz, který připravuje pastorační středisko Biskupství brněnského, má letos 
název

   Prorok Amos a Skutky apoštolů  . 
Bude probíhat na Biskupském gymnáziu vždy ve čtvrtek od 17:00 do 20:15 h v těchto 

termínech: 11.10.; 18.10.; 8.11.; 22.11.; 29.11. a 13.12. Lektoři: ThLic. S. Pacner, doc. Dr. 
P. Mareček, Th.D. a další přednášející z teologických fakult. Přihlášky do 1.10. – více 

informací na vývěskách.

Výuka náboženství v naší farnosti
1. třída bude mít vyučování ve škole …………………………………….(M. Nekvapilová)
 2. třída bude mít vyučování ve škole ………………………………….(M. Nekvapilová)
  3. třídu bude vyučovat ve středu …………………………………………………… (O. Jiří)
   4. třída - v úterý v 16.00 hodin v kostele …………………………… (P. Krupička)
    5. třída – pondělí ve 14.00 hodin - sraz před kostelem (J. Schubertová)
     6. třída – středa v 16.00 hodin - sraz před kostelem …..(M. Jelínková)
      7. třída – čtvrtek v 16.00 hodin v kostele ……………………(P. Krupička)
       8. třída – pátek v 15.00 hodin fara ……………………………………(O. Jiří)
        9. třída – pátek v 16.00 hodin fara ……………………………….(O. Jiří)

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

 FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ

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