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7.30

mše svatá (Manželé Nevídalovi)

19. srpna 2018

9.00

mše svatá NIKOLČICE

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

10.30

mše svatá (Za farníky)

--mše svatá není

20. srpna 2018

Památka sv. Bernarda,
opata a učitele církve

18.00

chórová modlitba celého růžence
mše svatá není

21. srpna 2018
Památka sv. Pia X., papeže
7.00

mše svatá (Marie Viktorinová, manžel, živá a zemřelá rodina)

7.00

mše svatá (Na úmysl dárce)

22. srpna 2018

Památka Panny Marie Královny

23. srpna 2018
Čtvrtek 20. týdne v mezidobí

NIKOLČICE – mše svatá není
18.00

rozjímavá modlitba růžence

19.00

mše svatá (Oldřich Dostál, bratři, švagr a švagrová, 2 rodiče)

7.00

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

7.30

mše svatá (Josef Konečný, manželka, 2 rodiče, bratr Jan)

26. srpna 2018

9.00

mše svatá NIKOLČICE

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

10.30

mše svatá (Za farníky)

24. srpna 2018

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

25. srpna 2018
Sobotní památka Panny Marie

--Každý den se ve 21.00 modlíme jeden Zdrávas za farnost, 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.
Prázdniny a dovolené – nezapomínejte nám posílat pohledy z míst, které navštívíte.
Telefonní kontakt na kněze: 731 619 807
INFORMAČNÍ SERVIS

* Dnes při dopoledních bohoslužbách žehnání květin a bylin. O slavnosti Nanebevzetí Panny Marie je tradiční
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“.
* Nedělní svátostné požehnání až do odvolání nebude!
* V pondělí a v úterý nebude ranní mše svatá, v ostatní dny jsou mše pravidelné.
* V pondělí večer jste zváni k měsíční chórové modlitbě celého růžence na aktuální úmysly.
* Modlitební společenství nad Božím slovem během prázdnin není. Začneme organizačním setkáním příští týden
v úterý navečer – čas bude upřesněn. Vhodné i pro lektory. Těšíme se na vás.
* 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, kterou se autoři obrací na senát a
parlament ČR, aby přijali ústavní zákon, kterým bude stanoveno, že manželství, rodina a mateřství jsou pod zvláštní
ochranou zákonů a manželství bude definováno jako trvalý svazek muže a ženy. Petice se vymezuje proti
uzákonění uzavírat manželství mezi osobami stejného pohlaví. Je možné ji podepisovat do konce měsíce srpna.
* Od středy 22. srpna do neděle 26. srpna se koná charismatické setkání v Hájku u Prahy. Doporučujeme.
Více na www.newdawn.cz.
* Sobota 1. září – diecézní pouť rodin ve Žďáře nad Sázavou.
O letošní pouti by se dalo říct, že proběhne „trochu jinak“. Dle slov organizátorů tentokrát půjde o skutečnou pouť
s cílem v poutním areálu kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru. Je připraveno několik tras v
různých vzdálenostech, každá skupina poutníků bude doprovázena knězem, který bude k dispozici pro duchovní
rozhovory a sv. Smíření. Více informací na www.crsp.cz.
* Neděle 2. září – žehnání školákům a studentům při mši v 10.30 hodin.
* Svatební ohlášky: v sobotu 1. září budou v našem kostele oddání Tomáš Zelinka ze Šitbořic a Darina Bartošková z
Měnína. V sobotu 22. září budou v našem kostele oddání Jaroslav Novotný a Iva Konečná, oba ze Šitbořic.
Kdo ví o nějaké překážce je povinen to nahlásit na farním úřadě, jinak prosíme o modlitbu za tyto snoubence.
* Sobotní úklid kostela: DVOŘÁKOVÁ Marie, ul. Nová.
» » »

« « «

POZVÁNÍ DO HRUŠOVAN – KORUNOVACE
Srdečně zveme na slavnostní hodovou mši svatou v kostele Panny Marie Královny v Hrušovanech u Brna, která se
bude konat v neděli 26. srpna 2018 v 10:00 hodin a na které bude zlatou korunou korunována stylizovaná postava
Panny Marie na hlavní okenní vitráži.
Hlavním celebrantem bude pomocný biskup brněnský Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul.
Zve místní farní společenství.
A ZVONY ZVONÍ
Dne 21. září si celý svět připomíná Mezinárodní den míru a v rámci Evropského roku kulturního dědictví proběhne
v tento den akce „A zvony zvoní“, která má za cíl v jeden okamžik rozeznít v celé Evropě co největší počet zvonů
jako symbolů míru.
I naše farnost se k této akci připojí a v pátek 21. září v době od 18.00 do 18.15 hodin se rozezní kostelní zvony.
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