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29. července 2018 
 

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Prokop Lengál, celá živá a zemřelá rodina) 

   

10.30 
mše svatá (Marie Matýšková, manžel, 2 rodiče a zesnulé 
příbuzné) 

14.00 zpívaná Korunka   14.30 - hodová mše svatá NIKOLČICE 

30. července 2018 
Pondělí 17. týdne v mezidobí 

  

       

  

31. července 2018 
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze 

7.00 
mše svatá (Veronika a František Bezděkovi, živá a zemřelá 
rodina) 

                       

  

1. srpna 2018 
Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, 

biskupa a učitele církve 

7.00 
mše svatá (Jiljí a Růžena Zelinkovi, celá živá a zemřelá 
rodina) 

    

  

2. srpna 2018 
Čtvrtek 17. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Vojtěch Vozdecký) 

18.00 mše svatá NIKOLČICE 

18.00 rozjímavá modlitba růžence 

3. srpna 2018 
Pátek 17. týdne v mezidobí 

první pátek v měsíci 

  18.15 modlitba novény k sv. Filoméně, následuje růženec 

19.00 mše svatá (Marie Drabálková, manžel, živá a zemřelá rodina) 

  

4. srpna 2018 
Památka sv. Jana Marie Vianneye, 

kněze 

  6.15 modlitba novény k sv. Filoméně, následuje růženec 

7.00 mše svatá (Jan Kaňa, manželka, zeť, pravnuk a duše v očistci) 

  

5. srpna 2018 
 

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Za farníky) 6.45 modlitba novény k sv. Filoméně 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Antonín a Jindřiška Kaňovi, živá a zemřelá rodina) 

  9.45 modlitba novény k sv. Filoméně 

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. 
 

* V pondělí odjíždějí poutníci už tradičně na festival do Medžugorje, tak i na ně pamatujme ve svých modlitbách, 
oni se tam za nás budou také modlit. 
* Modlitební společenství nad Božím slovem během prázdnin není. 
* V sobotu byl svátostí křtu přijat mezi nás křesťany Tomáš Brzoska, pamatujme na dítě i rodiče ve svých 
modlitbách. 
* V neděli 29. července Svatoanenská pouť v Bořeticích, bohoslužbu v 10.00 slouží O. Jiří Mikulášek z Brna. 
* 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: NOVÁKOVÁ Marie, ul. Břízová. 



* 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. 

 
Jednota Orla Šitbořice pořádá v neděli 19. srpna 2018 pouť na posvátný Hostýn. 

Vážní zájemci, nechť se laskavě čitelně zapíší v kostele na stolku pod kůrem – jméno, příjmení, ulice a číslo domu. 
Děkujeme. 

 

SVATÁ FILOMÉNA aneb znovuobjevená pomocnice na problémy dnešní doby 

Rádi bychom představili mladou světici, pannu a mučednici Filoménu, pocházející z nejranějších dob 
církve, jejíž sochu najdeme v našem kostele na pravé straně chrámové lodi. Svatá Filoména získala 

mimořádnou úctu papežů, biskupů, světců i mystiků. Papež Řehoř XVI. se k ní utíkal jako k 
„divotvůrkyni“ 19. století. Svatý Jan Maria Vianney ji přičítal všechny své zázraky a prohlašoval: 

“Já jsem nikdy nežádal svoji drahou malou světici, aniž by na to nebyla odpověděla svou přímluvou“. 
 

Kdo byla sv. Filoména 
Filoména žila patrně ve 2. nebo 3. století. Oba její rodiče přijali tajně křesťanství a své dceři dali jméno 

Philumena – Nositelka světla. Její krása oslnila římského císaře Diokleciána natolik, že chtěl čtrnáctiletou 
dívku získat pro sebe. Mladičká křesťanka se však zaslíbila Kristu. Nepomohly sliby ani hrozby. Po 

čtyřicetidenním žalářování podstoupila mučení a bičování, byla vhozena do Tibery s kotvou na krku, smrtelně 
zraněna jedovatými šípy, ale pokaždé vyvázla bez úhony. Rozhněvaný císař jí nakonec dal setnout hlavu. Když 

zemřela, bylo jí kolem čtrnácti let. Její ostatky našli archeologové roku 1802 v Priscilliných katakombách. 
Jejími atributy jsou šípy a kotva. 

10. srpen je den mučednické smrti – v tento den slavíme sv.  Vavřince - 11. srpen – liturgická oslava. 
 

Svatá Filoména je patronkou dětí, novorozenců, mládeže, dívek, ochránkyní mladých manželských párů, 
podporou nemocným a trpícím, kterým přináší úlevu a útěchu, velkou pomocnicí studentů a kandidátů 

zkoušek, přímluvkyní podnikatelů a pomocnicí ve finančních potřebách a obtížích, pomocnicí ke konverzím a 
návratům ke svátostem, patronkou Živého růžence, mocnou přímluvkyní ve všech beznadějných 

záležitostech. 
 

 

Hlavní formou úcty ke sv. Filoméně je devítidenní novéna, silně doporučovaná sv. Janem Maria Vianneyem. 
Novéna se samozřejmě neomezuje na určité záměry, její modlitba se však doporučuje především při 

problémech v rodinách, zvláště za děti a mládež, a při finančních a existenčních starostech. 
Modlitbu umocňuje denní účast na mši sv. s přijetím sv. Eucharistie. 

Doporučuje se ji modlit zvláště ve dnech 2.-10. ledna (přede dnem jejího narození), 3.-11. srpna (přede dnem 
její mučednické smrti). Měsíční novény mohou probíhat od 3. do 11. dne každého měsíce. 

 

Jedním z důvodů znovuoživené úcty ke svaté Filoméně je jistě i to, že svět 21. století nutně potřebuje obnovit 
křesťanskou autenticitu, statečnost i mravnost. Nejvíce je ohrožena mladá generace, a právě jí je svatá 

Filoména připravena vyprosit potřebnou pomoc a milosti, vždyť je patronkou dětí a mladých. 
Svatá Filoména své věrné nikdy nezklamala. 

Nabízí pomoc i dnes – tak pokud tuto pomoc z nebe neodmítneme, 
máme možnost se v tyto dny tj. od 3. do 11. srpna společně pomodlit novénu ke svaté Filoméně od sv. 

Jana Maria Vianneye a to vždy ¾ hodiny před bohoslužbou! (18.15; 6.15; 6.45 a 9.45 v neděli) 
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