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7. října 2018 
 

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
díkůvzdání za úrodu 

7.30 mše svatá (Jenovéfa Konečná, manžel, 2 rodiče) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Za farníky s poděkováním za letošní úrodu) 

---  
 

8. října 2018 
Pondělí 27. týdne v mezidobí 

  

18.00 chórová modlitba celého růžence za zvolené zastupitele             

  

 

9. října 2018 
Úterý 27. týdne v mezidobí 

7.00 
mše svatá (František Vozdecký, manželka, živá a zemřelá 
rodina) 

                     

18.00 modlitební společenství nad Božím slovem 
 

10. října 2018 
Středa 27. týdne v mezidobí 

  

17.30 mše svatá (Josefa Krupičková, manžel, syn) 

  
 

11. října 2018 
Čtvrtek 27. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (František Nevídal, manželka, živá a zemřelá rodina) 

18.00 mše svatá NIKOLČICE              

18.00 rozjímavá modlitba růžence    
 

12. října 2018 
Pátek 27. týdne v mezidobí 

  

19.00 
mše svatá (Živá a zemřelá rodina Fialova, Tesařova a 
Zoubkova) 

  
 

13. října 2018 
Sobotní památka Panny Marie 

7.00 mše svatá (Veronika Tesařová, manžel, dcera, 2 syny, rodina) 

                 

 Fatimský den v Žarošicích (mše v 17.30 hodin – biskup Posád) 
 

14. října 2018 
 

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Antonín Běloušek, manželka, 2 rodiče)   

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Antonie Svobodová, živá rodina) 

---  

 

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 O. Jiřího: 731 619 807. 
Telefonní kontakt na děkanství Hustopeče – P. Jan Nekuda: 723 529 476. 

 
INFORMAČNÍ SERVIS 

 
* Pokud by ještě někdo chtěl podpořit svými dary potřebné v Diakonii může je přinést ještě v pondělí během 
dopoledne na farní dvůr. Děkujeme také za finanční dary. Za všechnu vaši pomoc Pán Bůh zaplať. 



* Dnes po mši svaté o půl jedenácté přijmeme mezi nás křesťany svátostí svatého křtu Anežku Markovou. 
Pamatujme na ni i rodiče ve svých modlitbách. 
* Nedělní svátostné požehnání až do odvolání nebude. 
* Na tento týden nám nepřipadá žádný církevní svátek, ani památka. 
* Bohoslužby v týdnu budou pravidelné, tak jak jsme zvyklí. Ve středu už bude večerní mše svatá v 17.30 „nejen 
pro děti“. Doporučujeme zvláště prarodičům, aby se svými vnoučaty na tyto mše svaté chodili a děti tak získávaly 
návyk na účast v kostele. V 17.00 hodin budou mít děti zkoušku zpěvu na faře, tak je povzbuďte k účasti. Letos 
malou scholu povedou dvě mladé maminky, tak se těšíme na spolupráci a tímto jim děkujeme, že se toho ujaly. 
Od 17.00 hodin bude zpovídání dětí v kostele. 
* Modlitební společenství nad Božím slovem jsou v úterý navečer v 18.00 hodin v Klasu na staré škole. 
* Dík všem, kdo jste ve čtvrtek přišli se zvířátky na faru, nebylo vás moc, ale bylo to fajn a užili jsme si to. 
* 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. 
* Co se týká náboženství, 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 neplánovali na středu podvečer kroužky – pokud tedy chcete, aby se zapojily do náboženství a pak následně 
mohly jít k prvnímu svatému přijímání. A třeťáci budou mít náboženství také ve středu před dětskou mší svatou na 
faře. 
  

1. a 2. třída ještě volno 
3. třída v 16.15 na faře 

4. třída paní Kleinová Staňka – zatím volno 
5. třída paní Ryšavá čtvrtek 14.30 – 15.15 SŠ 

6. třída paní učitelka Hrodková – pátek, škola, 6. vyučovací hodina 
7. třída paní Navrátilová pondělí 15.30 SŠ 

8. třída paní Janková, úterý FU v 17.00 
9. třída pan farář v pátek na faře v 16.15 

 
 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! 

  
* Sobotní úklid kostela: HUTÁKOVÁ Bohumila, ul. Osvobození. 
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