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16. září 2018 
 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
sv. Ludmila 

7.30 Bohoslužba slova (jáhen František) 

9.00 Bohoslužba slova (jáhen František) 

10.30 Bohoslužba slova (jáhen František) 

14.00 zpívaná Korunka k Božímu milosrdenství 
 

17. září 2018 
Pondělí 24. týdne v mezidobí 

  

 mše svatá není (Těšany 18.00)                  

18.00 chórová modlitba celého růžence 
 

18. září 2018 
Úterý 24. týdne v mezidobí 

  

 mše svatá není (Borkovany 19.00)                     

18.00 modlitební společenství nad Božím slovem 
 

19. září 2018 
Středa 24. týdne v mezidobí 

  

18.00 mše svatá (Petr Kašpar, rodiče, sestry a švagři) P. František                    

  
 

20. září 2018 
Památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů, 

korejských mučedníků 

 mše svatá není (Těšany 18.00) 

18.00 rozjímavá modlitba růžence               

  
 

21. září 2018 
Svátek sv. Matouše, 
apoštola a evangelisty 

  

 mše svatá není (Hustopeče 18.00, Borkovany 19.00)                   

18.00 „A zvony zvoní“ (viz níže) 
 

22. září 2018 
Sobotní památka Panny Marie 

 mše svatá není (Hustopeče 8.00) 

11.00 svatební obřad se mší svatou 

  

 

23. září 2018 
 

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Terezie Konečná, manžel a syn) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá nebude ! 

---  

 

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. 
 

Telefonní kontakt na děkanství Hustopeče: P. Jan Nekuda – mobil 723 529 476. 
 

INFORMAČNÍ SERVIS 
 

* Poděkování za vaše dary do dnešní měsíční sbírky. Pán Bůh zaplať. 
* Dnes odpoledne zpívaná Korunka k Božímu milosrdenství. 
* Nedělní svátostné požehnání až do odvolání nebude! 



* Bohoslužby v týdnu nebudou, pouze ve středu večer. Doporučujeme si během týdne udělat čas a zajet si na mši 
svatou do okolních farností které jsou velmi dobře sjízdné veřejnou dopravou. Nabídka bohoslužeb je v týdenním 
rozpisu (viz nahoře) nebo na www.ibohosluzby.cz. 
* V pondělí jsme zváni k pravidelné modlitbě celého růžence na aktuální úmysl. 
* Modlitební společenství nad Božím slovem jsou v úterý navečer v 18.00 hodin v Klasu na staré škole. Vhodné i 
pro lektory. Těšíme se na vás. 
* Ve středu je společenství v Klasu v 19.00 hodin. Je to společenství pro všechny, tedy nejen pro manželské páry. 
* Nějakou dobu nebude Otec Jiří mezi námi, a tak budou bohoslužby v omezené míře. V případě potřeby jako je 
pohřeb, nebo zaopatření se obracejte na pana děkana do Hustopeč. 
* Příští neděli proběhne celodiecézní sbírka do fondu PULS na podporu kněží a pastorace v brněnské diecézi. 
Pán Bůh zaplať za vaše dary. 
* Prosíme zájemce o vyučování náboženství, aby se co nejdříve spojili s naším panem farářem. 
* V zákristii si můžete zakoupit kalendář s církevními svátky. Kus stojí za 65,- Kč 
* 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 září. 
* Dne 21. září si budeme připomínat Mezinárodní den míru. Tento den v rámci Evropského roku kulturního dědictví 
proběhne akce „A zvony zvoní“, která má za cíl v jeden okamžik rozeznít v celé Evropě co největší počet zvonů 
jako symbolů míru. Česká biskupská konference na svém 114. plenárním zasedání rozhodla o tom, že se církev k 
této akci připojí. A proto v pátek 21. září v době od 18.00 do 18:15 hodin se rozezní naše zvony a tím se připojíme 
k této akci. 
* Co se týká náboženství, tak výuka začne nejspíš až v říjnu. Je v plánu letošní školní rok prožít takto: 
1 a 2 třída budou mít mše svaté ve středu se zaměřením na základní náboženské informace. Tedy prosím, abyste 
jim neplánovaly na středu podvečer kroužky – pokud tedy chcete, aby se zapojily do náboženství a pak následně 
mohly jít k prvnímu svatému přijímání. Třeťáci budou mít náboženství také ve středu před dětskou mší svatou na 
faře. Ostatní třídy vám oznámím, jak se domluvím s katechety. 
Rodičům připomínáme jejich zodpovědnost před Bohem za náboženskou výchovu neboli předávání víry svým 
ratolestem, kterou slíbili při jejich křtu – katecheté nebudou učit děti dělat kříž a znát základní modlitby – tyto 
základy se předávají v rodině! 
* Svatební ohlášky: 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: KRUPIČKOVÁ Marie, ul. U cihelny. 

 
»  »  »    «  «  « 

 
Teologický kurz bude probíhat od října 2018 do května 2019 dle stanoveného rozvrhu 

(16 sobotních setkání, asi 1× za 14 dní, vždy cca od 9 do 15 hodin). 
Kurz je vhodný pro zájemce, kteří si chtějí upevnit nebo rozšířit své náboženské vzdělání. 

Přihlášky se podávají na Diecézním katechetickém centru nejpozději do 21. 9. 2018.  Přihlášky si můžete stáhnout 
na stránkách biskupství a po potvrzení od pana faráře je můžete do daného termínu odeslat. 

 
Je možné se také přihlásit na Biblický kurz Kniha Izaiáš a Markovo evangelium s biblisty Petrem Marečkem a 
Stanislavem Pacnerem, který bude probíhat na Biskupském gymnáziu v pěti večerních čtvrtečních setkáních se 

čtrnáctidenní periodicitou: 20. září, 4. a 18. října a 8. a 22. listopadu vždy od 17 hodin. 
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