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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 NENÍ 

16. července 2018 
Pondělí 15. týdne v mezidobí 

Panny Marie Karmelské 

  

18.00 chórová modlitba celého růžence      

  

17. července 2018 
Úterý 15. týdne v mezidobí 

  

                       

  

18. července 2018 
Středa 15. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Za požehnání pro naše rodiny) 

    

  

19. července 2018 
Čtvrtek 15. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Za živé a zemřelé kněze z naší farnosti) 

18.00 mše svatá NIKOLČICE 

18.00 rozjímavá modlitba růžence 

20. července 2018 
Pátek 15. týdne v mezidobí 

  

  

19.00 mše svatá (Za mládež z naší farnosti) 

21. července 2018 
Sobota 15. týdne v mezidobí 

Sobotní památka Panny Marie 

7.00 mše svatá (Za bohoslovce a nová řeholní povolání) 

  

  

22. července 2018 
 

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Tomáš Konečný a živá rodina) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Poděkování za dar života a celou živou rodinu) 

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. 

   

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

* Dnes je pravidelná měsíční sbírka, Pán Bůh zaplať za vaše dary. 
* Dnes odpoledne nebude svátostné požehnání. 
* V pondělí večer modlitba celého růžence na aktuální úmysl – za politickou reprezentaci naši i evropskou!   
* V úterý ráno nebude mše svatá. Od středy do soboty budou mše svaté v pravidelném čase. 
* V pátek je mše za mládež – byla by vhodná její osobní účast, případně i zapojení do liturgie. Těšíme se. 
* Modlitební společenství nad Božím slovem během prázdnin nebude. 
* O. Jiří děkuje všem, kdo přispěli na „Chaloupky“ pro naše děti. 
* Svatební ohlášky: 
Dne 18. srpna budou v našem kostele oddáni Miroslav Stříbrnský s Petrou Dřímalovou, oba jsou od nás 
ze Šitbořic. Kdo ví o nějaké překážce tak prosím o oznámení, jinak prosíme o modlitbu za tyto snoubence.   
* Sobotní úklid kostela: ZOUBKOVÁ Marie, ul. Divácká. 
* 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. 
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