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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)

14.00

adorace a svátostné požehnání NEBUDE

18.00

chórová modlitba celého růžence za novou evangelizaci

7.00

mše svatá (Ladislav Štuchal, manželka, sourozenci)

18.00

modlitební společenství nad Božím slovem

17. října 2018
Památka sv. Ignáce Antiochijského,
biskupa a mučedníka

17.30

mše svatá (Václav Nevídal, rodiče)

18. října 2018

7.00

mše svatá (Karel Konečný, manželka, bratr)

Svátek sv. Lukáše,

18.00

mše svatá NIKOLČICE

evangelisty

18.00

rozjímavá modlitba růžence

7.00

mše svatá (Jan Kaňa, rodiče, sestry a živá rodina)

18.00

divadelní představení „František blázen“ - Orlovna

MISIJNÍ KOLÁČ před kostelem
15. října 2018

Památka sv. Terezie od Ježíše,
panny a učitelky církve
16. října 2018
Úterý 28. týdne v mezidobí
sv. Hedviky, sv. Markéty Marie Alacoque

19. října 2018
Pátek 28. týdne v mezidobí

večerní mše nebude!

20. října 2018
Sobotní památka Panny Marie

21. října 2018

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
den modliteb za misie – sbírka na misie

7.00

mše svatá (Václav Vozdecký, manželka, rodiče, živá a
zemřelárodina)

7.30

mše svatá (Za farníky)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

10.30

mše svatá (Na poděkování za 50 let společného života)

--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 – mobil 723 529 476.
INFORMAČNÍ SERVIS
* Dnes po bohoslužbách před kostelem tradiční „misijní koláč“ - neutíkejme hned pryč a zapojme se do této
aktivity, která nám má pomoci uvědomit si naše misijní poslání v církvi – v tomto případě pomoc církvi v nouzi –

potřebným v misiích. Děkujeme všem, kdo jste něco napekli. Peníze z tohoto koláče přidáme ke sbírce na misie. I
když nemáte s sebou peníze, tak si přesto něco vezměte a případný dar můžete přidat příští
týden v neděli do
misijní sbírky.
* Bohoslužby v týdnu budou pravidelné, tak jak jsme zvyklí, kromě pátku, kdy mše svatá bude ráno v sedm hodin.
Večerní mše nebude z důvodu divadelního představení v Orlovně. Připomínáme středeční mši svatou pro děti, a
nejen pro ně.
* V pondělí večer bude společná modlitba celého růžence na aktuální úmysl papeže Františka.
* Modlitební společenství nad Božím slovem je v úterý navečer v 18.00 hodin v Klasu na staré škole.
* V pátek jste zváni na úžasné divadlo jednoho herce o sv. Františkovi v Orlovně. Doporučujeme.
* Příští neděle je misijní neděle – bude sbírka na misie – měsíční sbírka bude až další neděli 28. října.
* Poděkování vám všem, kdo jste se přihlásili do diecézního fondu PULS jako donátoři. Díky moc.
* V pátek bychom Vás rádi pozvali do Orlovny na divadelní představení herce Jana Horáka
„František blázen“. Vstupné je dobrovolné. Moc vám toto představení doporučujeme, protože je fakt hezké, milé,
zajímavé. Dokonce se doporučuje i dětem od 6 let. Takže děti, mládež, střední generace i senioři všichni jsou zváni.
Je to divadlo jedno herce. Pan Horák hraje, zpívá, tančí, stepuje...
Svatý otec František vyzval tento týden mládež na synodě, kterou měl s biskupy (od nás tam byl plzeňský biskup
Tomáš Holub), „Nebuďte gaučová mládež…“ Tak nebuďme gaučová farnost a přijďme.
* Co se týká náboženství rozpisy najdete na vývěskách v kostele a před kostelem a na farních stránkách.
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: ZOUBKOVÁ Marie, ul. Divácká.
» » »

« « «

ZVEME NA …
Farnost Hustopeče zve rodiče, prarodiče i ostatní zájemce na přednášku na téma „Dětský vzdor“.
Přednášet bude dětská psycholožka Mgr. Lucie Kotková. Přednáška bude v úterý 16. října 2018 v klubovně kostela
sv. Václava (vchod pod věží). Začátek v 18.00 hodin.
POZVÁNÍ NA VEČERY CHVAL
Tento týden máme možností prožít spontánní charismatickou modlitbu na několika místech:
Pondělí 15. října – Šakvice, kostel sv. Barbory, začátek v 18.30 hodin.
Středa 17. října – Brno, kostel u minoritů (sv. Janů), začátek v 18.18 hodin.
Pátek 19. října – Hustopeče, kaple sv. Anežky v kostele na náměstí, začátek v 18.45 hodin.
Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 8. října 2012 mohou věřící v naší republice získat plnomocné
odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října),
pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.
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