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POSTNÍ DOBA 

 

probíhá Rok svatého Pavla 

 

Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, 

sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. 
 

Neděle 1. března – 1. NEDĚLE POSTNÍ 
výměna růžencových lístků 

7.30 – mše svatá (za farníky) 
sbírka „Haléř sv. Petra“ 

9.00 – DIVÁKY  
10.30 – mše svatá (František Kokeš, 2 rodiče) 

sbírka „Haléř sv. Petra“ 
14.00 – křížová cesta – vedou ženy 

14.45 – 16.00 farní kavárna (Zoubková - Hutáková) 
 

Pondělí 2. března – Pondělí po 1. neděli postní 
mše svatá nebude 

 

Úterý 3. března – Úterý po 1. neděli postní 
7.00 – mše svatá (Josefa Konečná, manžel, děti) 

18.00 – modlitební společenství  

 

Středa 4. března – Středa po 1. neděli postní 
18.00 – mše svatá pro děti (Ludmila Ruibarová, rodiče a sourozence) 

 

Čtvrtek 5. března – Čtvrtek po 1. neděli postní 
7.00 – mše svatá (Antonín Kaňa, rodiče) 

18.00 – mariánská pobožnost 
 

Pátek 6. března – Pátek po 1. neděli postní 
První pátek v měsíci 

od 9.00 návštěva nemocných 

 19.00 – mše svatá (Anežka Kaňová, manžel, syn, zeť, vnuk a živá osoba) 
po mši svaté výstav NSO, litanie k Srdci Ježíšovu, zasvěcení a požehnání 

 

Sobota 7. března – Sobota po 1. neděli postní 

7.00 – mše svatá (Terezie Konečná, manžel, 2 rodiče a sourozence) 
po mši svaté bude na faře ministrantská schůzka se snídaní 

 

úklid kostela: Lejsková Marie – ul. Osvobození 
 

Neděle 8. března – 2. NEDĚLE POSTNÍ 
7.30 – mše svatá (Jaroslav Hladůvka a syn) 

9.00 – DIVÁKY  
10.30 – mše svatá (František Hanák, manželka a celá rodina) 

14.00 – křížová cesta – vedou muži 
14.45 – 16.00 farní kavárna (Novotní) 

 

Další oznámení: 
 



 

Jednou z aktivit, kterou se chceme zapojit do právě probíhajícího Roku svatého Pavla je opisování Bible  

Tato aktivita probíhá během celého jubilejního roku (29. 6. 2008 – 29. 6. 2009).  

Opisovat můžete každou neděli po bohoslužbách a po odpolední adoraci. 
 

Rozpis nedělních křížových cest 

1. neděle postní – vedou ženy  …………………………………………………… 4.neděle postní – vedou lektoři 
2. neděle postní – vedou muži …………………………………………   5.neděle postní – vedou společenství 
3. neděle postní – vedou zpěváci ……………………………………   Květná neděle  – vedou děti a mládež 

………………………………………………………… Velký pátek – vedou Orli  ……………………………………………………… 
 

Biskupství brněnské vyhlašuje v Roce svatého Pavla pro žáky základních škol a odpovídajících 

tříd víceletých gymnázií vědomostní soutěž „Dobrodružství s apoštolem Pavlem.“  
Zájemci o soutěž se mohou hlásit u pana faráře. Více na vývěskách. 

 

Obecní knihovna Šitbořice pořádá ve čtvrtek 5. března v 17.00 hodin v Orlovně  

cestovatelskou přednášku  

EKVÁDOR A GALAPÁGY 
Jiří a Alena Márovi budou vyprávět o naplnění dalšího cestovatelského snu svého postiženého 

syna upoutaného na invalidní vozík. 
Všichni jsou srdečně zváni. 

 

Nejbližší akce: 
21. března – děkanské setkání mládeže v Hustopečích 

 

Dopis Otce biskupa Vojtěcha  

Milé sestry a bratři, jako váš biskup vás prosím, abyste se snažili všemožně podporovat povolání 
ke kněžství a k různým formám zasvěceného života. A vás, mladí muži, kteří jste svobodní, 

máte nebo budete mít maturitní zkoušku, a kteří se cítíte povoláni ke kněžství, bych rád 
informoval, že přihlášky je možné podat na biskupství do 25. března 2009.  

Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím. 

Váš Vojtěch 
 
 

Již nějakou dobu dochází v diecézi k vloupání do far, většinou přesně v době bohoslužeb.  
Prosíme všechny o zvýšenou pozornost pohybu lidí kolem kostela a fary.  

Podezřelé chování prosím oznamte panu faráři na tel. 519 421 298. 

Děkujeme za vaši spolupráci. 
 

 

Informace a formulář o nových možnostech finanční pomoci pro naši farnost také na 

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

Charismatické společenství v roce 2009 bude vždy poslední sobotu v měsíci:  
28. března, 25. dubna, 30. května, 27. června, 25. července, 29. srpna, 26. září, 31. října, 28. listopadu, 

26. prosince 
      

Předběžný rozpis výuky náboženství ve školním roce 2008/2009 
1. třída - škola (Nekvapilová Marie) pondělí 
2. třída - škola (Nekvapilová Marie) pátek 

3. třída - škola (O. Jiří Topenčík) středa 

4. třída - klub MIKEŠ (Fraňková Blažena) úterý 14.00 

5. třída – fara (Dvořáková Marie) středa 15.00 

6. třída - klub MIKEŠ (Novotná Pavla) úterý 15.00 

7. třída - kostel (Krupička Petr) středa 17.00 

8. třída - kostel (O. Jiří Topenčík) pátek 16.00 

9. třída - kostel (O. Jiří Topenčík) pátek 16.00 

sledujte, prosím, průběžně tento rozpis – během roku se můžou měnit časy začátku vyučování !!! 
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