
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ 

Neděle 21. října – 29. NEDĚLE V     MEZIDOBÍ  
Den modliteb za misie

7.30 – mše svatá (za farníky)
 sbírka na misie
9.00 – DIVÁKY 

10.30 – mše svatá (Josef Pegáč, bratr, 2 rodiče, živá i zemřelá rodina)
sbírka na misie

14.00 – adorace a svátostné požehnání 
14.30 – 16.00  farní kavárna  (Fraňkovi)

Pondělí 22. října – Pondělí 29. týdne v mezidobí
  mše svatá nebude

Úterý 23. října – Úterý 29. týdne v mezidobí 
7.00 – mše svatá (Josef Vozdecký, sestra, 2 rodiče a rodina Konečná)

18.00 – modlitební společenství 

Středa 24. října – Středa 29. týdne v mezidobí
7.00 – mše svatá (Marie Tesařová – od ročníku)

    17.00 – dětská mše svatá (Stanislav Lengál, syn)

Čtvrtek 25. října – Čtvrtek 29. týdne v mezidobí
 7.00 – mše svatá (rodina Vozdecká, Fraňková a Lengálová)

17.00 – DIVÁKY 
18.00 – mariánská pobožnost 

Pátek 26. října – Pátek 29. týdne v mezidobí
19.00 – mše svatá (Pavel Sáček, otec, živá osoba)

po mši svaté pravidelná tichá hodinová eucharistická adorace
      společenství manželů

 po večerní mši na faře bude společenství mládeže

Sobota 27. října – Sobotní památka Panny Marie 
7.00 – mše svatá (Antonie Vozdecká, 2 rodiče)

po mši svaté bude na faře ministrantská schůzka
od 9.00 do 12.00 bude Zpovědní den před Dušičkami

 Obnova v Duchu svatém
18.00 – druhé setkání účastníků obnovy

úklid kostela – Hutáková Bohumila, ul. Osvobození

pozor změna letního času na zimní !!!  
v     noci ve 3 hodiny se posunou hodiny na 2 hodinu středoevropského  času    

noc bude o hodinu delší !!!



Neděle 28. října – 30. NEDĚLE V     MEZIDOBÍ  
7.30 – mše svatá (za farníky)
 pravidelná měsíční sbírka

9.00 – DIVÁKY 
10.30 – mše svatá (Václav Vozdecký, 2 rodiče, živá osoba)

pravidelná měsíční sbírka
14.00 – adorace a svátostné požehnání 

14.30 – 16.00  farní kavárna  (Lengálovi)

Další oznámení:

Společenství mládeže bude bývat jednou za 14 dní (vždy v lichý týden) 
v pátek po večerní mši svaté.

V sobotu 27. října bude zpovědní den před Dušičkami. 
Zpovídat budou také cizí zpovědníci od 9.00 do 12.00 hodin. 

Využijte této příležitosti.

V pondělí 29. října je 
Den vzájemných modliteb farnosti za bohoslovce a bohoslovců za naši farnost. 

Nezapomeňme na tento modlitební most mezi naší farností a olomouckým kněžským 
seminářem.

Biblický kurz
   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. 

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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