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12. srpna 2018 
 

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Jaroslav Urbánek, živá a zemřelá rodina) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Metoděj Franěk, manželka, syn, celá živá rodina) 

14.00 mariánská pobožnost 

13. srpna 2018 
Pondělí 19. týdne v mezidobí 

   

 Fatimský den v Žarošicích – odjezd autobusu v 17.30 od zastávky   

  

14. srpna 2018 
Památka sv. Maxmiliána M. Kolbeho 

kněze a mučedníka 

  

7.00 mše svatá (Jan Podbřecký a rodiče) 

  

15. srpna 2018 
Slavnost 

NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

  

15.00 pohřeb pí. Marie Metelková 

  

16. srpna 2018 
Čtvrtek 19. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Petr Konečný, rodiče) 

7.00 mše svatá NIKOLČICE 

18.00 rozjímavá modlitba růžence 

17. srpna 2018 
Pátek 19. týdne v mezidobí 

   

19.00 mše svatá (Marie Kokešová, 2 rodiče) 

  

18. srpna 2018 
Sobotní památka Panny Marie 

   

7.00 mše svatá (Za živé a zemřelé členy „Živého růžence“) 

  

19. srpna 2018 
 

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (manželé Nevídalovi) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Za farníky) 

  

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 odpoledne od 13.00 hodin se budou zapisovat intence na měsíce září – prosinec a ve 14.00 hodin oslavíme                                                 
Matku Boží zpívanými loretánskými litaniemi. 
* Nedělní svátostné požehnání až do odvolání nebude! 
* V pondělí a ve středu nebude ranní mše svatá. 
* V ostatní dny jsou mše pravidelné 
* V pondělí je opět možné jet na pouť do Žarošic na tzv. třináctku. Autobus pojede, tak jako vždy ve stejnou dobu 
od zastávky (17.30). Začátek večerní mše svaté je v 19.00 hodin. Hlavním celebrantem je Mons. Stanislav 
Zvolenský, arcibiskup z Bratislavy a metropolita slovenský. Využívejme této možnosti, dokud nám to i zdraví 
dovoluje. 
* Ve středu, na slavnost Nanebevzetí Panny Marie, nebude ranní bohoslužba, protože odpoledne bude pohřeb paní 
Marie Metelkové. Pokud by někdo chtěl prožít sváteční mariánskou bohoslužbu může si zajet ráno k benediktinům 
do Rajhradu na mši v 8.00 hodin. 



* Příští neděli je možné si přinést na mši svatou květiny a bylinky, které budou požehnány. O slavnosti Nanebevzetí 
Panny Marie jde o starobylý zvyk žehnání bylin a květin. Děkujeme tak za tuto krásu a spojujeme ji i s krásou Matky 
Boží. Tak jako byliny nám pomáhají k uzdravení, tak i Matka Boží má jeden ze svých titulu „Uzdravení nemocných“. 
Protože ve středu bude pohřeb, bude žehnání v neděli. 
* Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka. 
* Modlitební společenství nad Božím slovem během prázdnin není. 
* Pokud by někdo chtěl, aby mše svatá na jeho úmysl byla odsloužena někde v jiné farnosti, třeba z toho důvodu, 
že u nás na něho nevyjde termín, je možné v takovém případě napsat svůj úmysl na papír, dát k tomu nějakou tu 
korunu a Otec Jiří to odešle do pohraničí nebo někam do kláštera, kde nemají za koho sloužit mše svaté, tímto 
způsobem je vlastně můžete i podpořit. 
* Přihlášky do náboženství jsou vzadu na stolíku pod kůrem. 
* Na bočních oltářích můžeme podepsat petici na podporu manželství jako trvalého svazku muže a ženy. 
* 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: LEJSKOVÁ Iveta, 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. 
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