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21. října 2018

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

22. října 2018
Pondělí 29. týdne v mezidobí
sv. Jana Pavla II. , papeže

23. října 2018
Úterý 29. týdne v mezidobí

24. října 2018
Středa 29. týdne v mezidobí

25. října 2018
Čtvrtek 29. týdne v mezidobí

26. října 2018
Pátek 29. týdne v mezidobí

7.30

mše svatá (Za farníky)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

10.30

mše svatá (Na poděkování za 50 let společného života)

14.00

adorace a svátostné požehnání

14.30

pohřeb pí. Františka Viktorinová

18.00

chórová modlitba celého růžence za misie (viz níže)

7.00

mše svatá (Julie Tvrdíková, 2 manžele, rodiče a sourozence)

18.00

modlitební společenství nad Božím slovem

17.30

mše svatá (Na poděkování za přijatá dobrodiní - 80 let)

7.00

mše svatá (Ludmila Vozdecká, manžel, duše v očistci)

18.00

mše svatá NIKOLČICE

18.00

rozjímavá modlitba růžence

19.00

mše svatá (Lenka Furchova, otec, rodina Furchova a Fraňkova)
po mši tichá eucharistická adorace

7.00

27. října 2018
Sobotní památka Panny Marie

mše svatá (Pavlína Vozdecká, manžel, 2 rodiče, 3 zeti)

od 9.00 do 11.45 zpovědní den před Dušičkami
*** změna času – noc bude o hodinu delší ***

28. října 2018

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
státní svátek – 100 let republiky

7.30

mše svatá (Za farníky)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

10.30

mše svatá (Za živé a zemřelé z ročníku 1968)

--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 při bohoslužbách sbírka na misie. Minulou neděli se na Misijním koláči vybralo 13 232 Kč. Pán Bůh zaplať
za vaše dary.

* Mše svaté v týdnu budou pravidelné, tak jak jsme zvyklí. Jen navíc bude mše svatá i v pondělí, kdy se o půl třetí
odpoledne rozloučíme v našem kostele s paní Františkou Viktorinovou. Pamatujme na ni i na pozůstalé ve svých
modlitbách.
* V pondělí večer bude společná modlitba celého růžence za misie – v bohaté Evropě, která vychovala tolik
misionářů, dnes stále více lidí ztrácí víru. Děti mají všechno, ale chybí jim náboženská výchova. Mnoho z nich trpí
osamocením, protože jejich rodiny se rozpadají. Budeme prosit, aby se do rodin vrátil pokoj, radost a soudržnost.
Udělejme si čas a přijďme se modlit… Naše rodiny to moc potřebují.
* Modlitební společenství nad Božím slovem je v úterý navečer v 18.00 hodin v Klasu na staré škole.
* V pátek po mši svaté bude soukromá tichá adorace.
* V sobotu bude v naší farnosti zpovědní den. Zpovídat bude celkem 6 kněží a bude se zpovídat od 9.00 do 11.45.
Přijďte si vykonat svátost smíření, před „Památkou zesnulých“. Je to jedna z podmínek pro získání plnomocných
odpustků. Spousta z vás nebyla od Velikonoc u zpovědi, tak využijte tento den ke smíření s Bohem i s lidmi.
* V sobotu nám končí letní čas, tak na to nezapomeňte – večer si seřídit správně hodinky a budíky. O třetí hodině
ranní středoevropského (letního) času se posunou hodiny na druhou hodinu standartního (zimního) času.
* Příští neděli při mších bude žehnání svíček, které budeme zapalovat na hrobech našich zemřelých.
* Příští neděli 28. října je státní svátek – 100 let od vzniku Československa. Večer v 19.18 hodin bude u pomníku
padlých před kostelem „Modlitba za vlast“ - jste srdečně zváni. Podrobnosti během týdne.
* Poděkování všem, kdo jste byli na divadelním představení Blázen František a doufám, že jste si to užili.
PODĚKOVÁNÍ Z DIAKONIE BETLÉM
Milí bratři a sestry,
srdečně vám děkujeme za dary, které jsme od vás přijali 8. října 2018:
2 300 Kč a dále hojnost věcných darů – zavařenin, medu, čerstvé zeleniny, ovoce, brambory…
Děkujeme vám za zpestření jídelníčku požehnanou úrodou, které jsme předali do domovů Betlém, Narnie a
chráněného bydlení Mirandie a Arkénie. Snažíme se, aby se tam cítili jako doma, a je to i vaše zásluha.
Přejeme vám dny naplněné pohodou a radostí.
Za vděčné klienty i pracovníky Jan Gavlík
* 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: VOZDECKÁ Oldřiška, ul. Nikolčická.
» » »

« « «

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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