
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 02/2018 

 

7. ledna 2018 
 

svátek KŘTU PÁNĚ 

7.30 mše svatá (Za farníky) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Marinella Fialová a Robert Křístek) 

17.00 vánoční koncert žáků ZŠ                                  

8. ledna 2018 
 

Pondělí 1. týdne v mezidobí 

  

                       

  

9. ledna 2018 
 

Úterý 1. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Růžena Novotná, manžel, dcera a živá rodina) 

                                   

  

10. ledna 2018 
 

Středa 1. týdne v mezidobí 

  

17.30 mše svatá (Jakub Káňa, manželka, rodiče) 

18.15 modlitební společenství nad Božím slovem – KLAS 

11. ledna 2018 
 

Čtvrtek 1. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Jan Běloušek, manželka a děti) 

  

18.00 Předvolební modlitba růžence nejen za kandidáty, ale i voliče 

12. ledna 2018 
 

Pátek 1. týdne v mezidobí 

  

  

19.00 
mše svatá (Bohumil Fiala, manželka, rodina Fialova a 
Tesařova) 

13. ledna 2018 
 

Sobotní památka Panny Marie 

7.00 mše svatá (Konečný Josef, sourozence a dvoje rodiče) 

                                              

  

14. ledna 2018 
 

 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Cyril Urbánek, dvoje rodiče a živá rodina) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Antonie Svobodová – od ročníku 1952) 

14.00 adorace                    

Každý den ve 21.00 Zdrávas za farnost, každý pátek v 15.00 na vyhlídce, a nejen na ni… modlitba Korunky za 
farnost. 

 

* Dnes je svátek Křtu Páně, končí nám doba vánoční, odpoledne nebude adorace, ale můžeme si naposledy 
zazpívat koledy s našimi školáky v kostele při vánočním koncertě v 17.00 hodin. Všechny vás zveme. 
* Dnešním dnem nám končí doba vánoční a zítřkem vstupujeme opět do liturgického mezidobí. Mše svaté v tomto 
týdnu budou pravidelné, tak jak jsme zvyklí a na tento týden nám nepřipadá žádný církevní svátek ani památka. 
* Ve středu modlitební společenství nad Božím slovem, při kterém čteme, rozjímáme a modlíme se nad nedělním 
starozákonním textem. Scházíme se ve středu v 18.15 hodin v Klasu na staré škole. Pokud máte chuť a odvahu 
prožít něco nového a skrze Boží slovo se nechat formovat a vést naším Pánem, přijďte mezi nás a mohu vás ujistit, 
že nic neztratíte jen získáte… a ne málo. Těší se na vás Petr. 
* Protože se blíží prezidentské volby, zveme všechny, kterým není jedno kdo bude příštím prezidentem ve čtvrtek 
v 18.00 hodin k modlitbě růžence za prezidentské kandidáty a za moudrost při rozhodování pro voliče. 
* Při tříkrálové sbírce se v naší obci pro Charitu vybrala částka 95 441 Kč. Upřímné poděkování patří jak 
koledníkům z řad dětí i mládeže tak i dárcům za vlídné přijetí a za jejich dary. Více na www.trikralovasbirka.cz. 
* Také děkuji vám, kdo jste se zapojili do pletení čtverců pro Afriku, k dnešnímu dni už jste upletli 321 čtverců. 



* Sobotní úklid – HUTÁKOVÁ Bohumila, ul. Osvobození. 
* Telefonní kontakt na kněze: 731 619 807 
 

* Každý pátek se v 15.00 hodin scházíme na vyhlídce na Domaninách 
ke smírné modlitbě korunky k Božímu milosrdenství za obec Šitbořice a její obyvatele 

(vyprošujeme dary smíření, odpuštění a uzdravení vztahů – jde o přímluvnou modlitbu). 

 
Všechny plnoleté farníky povzbuzujeme, aby určitě a bez zaváhání šli volit 

našeho nového prezidenta. 
 

 

Před blížícím se prvním kolem volby prezidenta ČR, které se uskuteční 12. a 13. ledna 2018, 
vyzývá olomoucký arcibiskup Jan Graubner všechny farnosti v arcidiecézi k uspořádání hodinové adorace. 

Věřící při ní mají prosit za voliče i za kandidáty. 
„Prosí, aby se před prezidentskými volbami, a v budoucnosti před každými volbami, ve všech farnostech konala 

hodinová adorace a připomíná, že všichni, kteří vládnou, mají moc od Boha. Proto také věřící vybízí: „Prosme proto 
za voliče, aby zodpovědně hledali vhodné kandidáty schopné přijímat od Boha povolání k vládě. 

Prosme i za ty, kteří budou zvoleni, aby svůj úřad chápali jako službu lidem a veřejnému dobru a aby věděli, že se 
budou za svou službu zodpovídat nejen voličům a před dějinami, ale i před Bohem.“ 

 

INICIATIVA MODLI SE ZA PREZIDENTA 
 

Proč se modlit? 
 

Podruhé v historii České republiky budeme přímou volbou rozhodovat o hlavě našeho státu pro příštích pět let. 
Do předvolební kampaně a výsledku voleb můžeme zasáhnout nejen svými komentáři, debatami a hlasováním, 

ale jako věřící lidé také modlitbou. 
 

K modlitbě za vládní představitele vybízí už svatý Pavel v prvním listě Timotejovi: 
„Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za 

všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a 
vážnosti.“ Citát obsahuje i odpověď na otázku proč se modlit: 

abychom mohli vést život pokojný a klidný – jak zdůraznil také papež František 
 

Situace na naší politické scéně působí především poslední dobou značně neutěšeným dojmem. Komu leží politický 
život a společenská situace naší země na srdci, možná už se zapojuje do debat, výměny názorů či různých aktivit. 

Nezapomínejme ale zvát Boha do centra dění. 
Modlitba za politiky je nejen naším právem, ale také povinností. 

Nejsme osamělými ostrovy, ale žijeme ve společnosti, jejíž uspořádání nám nemůže být zcela lhostejné. 
Připojte se k modlitbě za volby a budoucího prezidenta České republiky! 

Více na www.modlisezaprezidenta.cz. 
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