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8. července 2018 
 

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Božena Vozdecká, manžel, rodiče, celá rodina) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Za farníky) 

14.00 svátostné požehnání NEBUDE 

9. července 2018 
Pondělí 14. týdne v mezidobí 

  

       

  

10. července 2018 
Úterý 14. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Pavlína a Ladislav Nevídalovi, rodiče) 

                       

  

11. července 2018 
Svátek sv. Benedikta, opata, 

patrona Evropy 

7.00 mše svatá (Václav Vozdecký a otec, živá rodina) 

    

 19.00 - zahájení Katolické charismatické konference na BVV 

12. července 2018 
Čtvrtek 14. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Vladimír Navrátil, matka, živá a zemřelá rodina) 

 Katolická charismatická konference na BVV – program od 9.00 

18.00 rozjímavá modlitba růžence 

13. července 2018 
Pátek 14. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (František Daniel, manželka, 2 rodiče) 

 Katolická charismatická konference na BVV – program od 9.00 

 Fatimská pouť v Žarošicích mše svatá v 19.00 hodin 

14. července 2018 
Sobota 14. týdne v mezidobí 

Sobotní památka Panny Marie 

7.00 mše svatá (František Matuška, celá živá a zemřelá rodina) 

 Katolická charismatická konference na BVV – program od 9.00 

  

15. července 2018 
 

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Za farníky) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Na úmysl dárce) 

14.00 svátostné požehnání 

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

   

Začínají prázdniny a dovolené – nezapomínejte nám posílat pohledy z míst, které navštívíte. 
 

* Od úterý do pátku, budou mše svaté každý den ráno v 7.00 hodin. 
* V pátek je možné jet na pouť do Žarošic. Odjezd 17.30 od zastávky autobusu. Hlavním celebrantem bude mons. 
Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup 
* Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka. Pán Bůh zaplať za Vaše dary. 
* Modlitební společenství nad Božím slovem během prázdnin nebude. 
* Dostali jsme dopis od našich dětí Roberta a Mary, kterým pomáháme finančně. Jejich obrázky, fotky a přeložené 
dopisy si můžete prohlídnout na nástěnce nebo na farních internetových stránkách. 
* Blíží se nám také chaloupky. Kdyby někdo chtěl finančně přispět, tak může svůj příspěvek dát Anežce Kaňové 
nebo mně a já jim to předám. Moc děkujeme za jakoukoliv službu  spojenou s chaloupkami. 
Děkuji všem, kdo jste již něco nakoupili pro naše děti, které odjíždí v sobotu na chaloupky. Také za finanční dary. 
* Sobotní úklid kostela: HUTÁKOVÁ Bohumila, ul. Osvobození. 
* Telefonní kontakt na kněze: 731 619 807. 
 



* Každý pátek se v 15.00 hodin scházíme (nejen) 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. 

 
Rádi bychom vás pozvali na katolickou charismatickou konferenci, která se opět uskuteční v Brně, a to od středy 
večer až do neděle dopoledne. Program visí vzadu na nástěnce, je opět zajímavý, nemáme to daleko do Brna, 

tak zkuste zapřemýšlet, zda by nestálo za to, si to tam alespoň na jeden den jet prožít – návod je níže. 
Je to vždycky velmi povzbudivé vidět tolik mladých lidí, dětí, rodin, seniorů, vidět je při společné modlitbě. 

Bývá to silný duchovní zážitek, zvláště sobotní program s modlitebním večerem. Doporučujeme. 
 

Letošní Katolická charismatická konference se koná od středy 11. do neděle 15. července 2018 
v Brně na výstavišti BVV. 

Program konference tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, společná modlitba a bohoslužby. Podrobný 
program na http://konference.cho.cz/ 

 
Jak to udělat, když se rozhodnu přijmout pozvání na konferenci: 

 
Nejste přihlášeni a přijdete pěšky nebo MHD 

Přijdete ke vstupu G2 výstaviště BVV z ulice Hlinky (zastávka tramvaje linky 1 Výstaviště-vstup G2). Pořadatelská 
služba vám vyřídí základní registraci, obdržíte zde také konferenční materiály a budete vpuštěni dovnitř areálu. 

Pokud budete mít zájem o ubytování nebo stravování na další dny, můžete si je objednat na registraci v pavilónu F. 
Pozor, hlavní brána výstaviště nebude pro účastníky konference otevřena, pouze vstup G2. 

  
Nejste přihlášeni a přijedete autem 

Přijedete autem rovnou na bránu číslo 9 (ul. Bauerova – na semaforech pod rampou vjezdu do pisáreckého 
tunelu). Pořadatelská služba vám vyřídí základní registraci, obdržíte zde také konferenční materiály a zakoupíte si 

parkovací kartu. S parkovací kartou budete vrátnicí na deváté bráně vpuštěni dovnitř areálu a zaparkujete na 
označeném parkovišti mezi pavilóny G2 a Z a můžete přejít do konferenčního pavilónu F. Pokud budete mít zájem o 

stravování na další dny, můžete si je objednat na registraci v pavilónu F.   Podrobné informace na konferenčním 
webu. 
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