
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ – PRVNÍ ČÁST 

 

Neděle 11. ledna – Svátek KŘTU PÁNĚ 
7.30 – mše svatá (Jan Běloušek, manželka, děti, celá rodina) 

9.00 – mše svatá NIKOLČICE 
 10.30 – mše svatá (František a Anna Nevídalovi, živá rodina) 

14.00 – adorace a svátostné požehnání 
poslední možnost podívat se na betlém 

končí doba vánoční a začíná první část liturgického mezidobí 
 

Pondělí 12. ledna – Pondělí 1. týdne v mezidobí 

mše svatá není 
 

Úterý 13. ledna – Úterý 1. týdne v mezidobí 
sv. Hilaria, biskupa a učitele církve 

7.00 – mše svatá (Prokop Lengál, rodiče, celá živá a zemřelá rodina) 
18.00 - modlitební společenství nad Biblí (klubovna KLASu na staré škole) 

 

Středa 14. ledna – Středa 1. týdne v mezidobí 
17.00 – mše svatá (Jan Franěk, manželka, 2 zetě) 

 

Čtvrtek 15. ledna – Čtvrtek 1. týdne v mezidobí 
7.00 – mše svatá (Vlastimil Němeček, 2 rodiče, švagrová a živá rodina) 

17.00 – mše svatá NIKOLČICE 
17.00 – modlitba růžence světla 

 

Pátek 16. ledna – Pátek 1. týdne v mezidobí 
19.00 – mše svatá (Antonín Nevídal, Marie Rozkydalová, manžel, živá a zemřelá rodina) 

 

Sobota 17. ledna – Památka sv. Antonína, opata 
7.00 – mše svatá (Miroslav Němeček, živá rodina) 

 

úklid kostela: HUTÁKOVÁ Bohumila – ul. Osvobození 

 

začíná týden modliteb za jednotu křesťanů – pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách 

 

Neděle 18. ledna – 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 

pravidelná měsíční sbírka 
7.30 – mše svatá (František Čapka, 2 rodiče) 

9.00 – mše svatá NIKOLČICE 
 10.30 – mše svatá (za farníky) 

14.00 – adorace a svátostné požehnání 
 
 

Další oznámení: 
 

telefonní číslo farnosti je +420 731 619 807 
 

MODLÍME SE ZA NAŠI FARNOST:  

Každý den ve 21.00 – modlitba jedenkrát Zdrávas Maria!!! Připoj se i ty! 
 

Od pondělí 12. ledna vstupujeme do první části liturgického mezidobí, které bude trvat do 

popeleční středy, která letos připadá na 18. února.  

 

Poděkování za sobotní Tříkrálovou sbírku patří všem koledníkům a vedoucím, a také 

všem dárcům, kteří přispěli jak finanční částkou, tak i různými dobrotami koledníkům. 

Podrobnější informace z průběhu Tříkrálové sbírky na břeclavském okrese i 

s fotografiemi na http://www.charitabreclav.cz/.    
 

Tříkrálová sbírka 2015 vynesla částku 86 041 Kč. 

http://www.charitabreclav.cz/


Tříkrálová sbírka 2014 – 76 753 Kč 

Tříkrálová sbírka 2013 – 81 398 Kč 

Tříkrálová sbírka 2012 – 81 648 Kč 

Tříkrálová sbírka 2011 – 79 703 Kč 
Tříkrálová sbírka 2010 – 73 575 Kč 

Tříkrálová sbírka 2009 – 69 571 Kč 

Tříkrálová sbírka 2008 – 65 611 Kč 

Tříkrálová sbírka 2007 – 67 422 Kč 

Tříkrálová sbírka 2006 – 66 223 Kč 

Tříkrálová sbírka 2005 – 62 639 Kč 
Tříkrálová sbírka 2004 – 60 780 Kč 

Tříkrálová sbírka 2003 – 60 998 Kč 

Tříkrálová sbírka 2002 – 54 190 Kč 

Tříkrálová sbírka 2001 – 61 985 Kč 
 

Za patnáct ročníků konání tříkrálové sbírky v naší obci darovali občané Šitbořic celkem 

částku 1 048 537 Kč. Všem patří upřímné poděkování a křesťanské Pán Bůh, zaplať. 
 

VÝBĚR Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO 
I letos stojí před betlémem v kostele černoušek a díky vaším příspěvkům, bychom rádi zaplatili 

další školné pro dvě děti, které jsme si adoptovali na dálku. Takže zvláště děti prosím, aby když 
dostanou nějakou korunu, tak aby si za ni nekupovaly bonbony, ale nakrmily tím černouška . 

 

Nejbližší akce:   

leden – březen 2015 - obnova v Duchu svatém 
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