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28. října 2018 
 

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
státní svátek – 100 let ubliky 

7.30 mše svatá (Za farníky) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Za živé a zemřelé z ročníku 1968) 

17.00 Modlitba za vlast u pomníku padlých před kostelem 
 

29. října 2018 
Památka bl. Marie Restituty Kafkové, 

panny a mučednice 

  

               

17.00 chórová modlitba celého růžence za bohoslovce 
 

30. října 2018 
Úterý 30. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Antonie Viktorinová, manžel, zeť) 

                     

17.00 modlitební společenství nad Božím slovem 
 

31. října 2018 
Středa 30. týdne v mezidobí 

  

17.30 mše svatá (Anna Vozdecká, manžel, živá rodina) 

  
 

1. listopadu 2018 
Slavnost VŠECH SVATÝCH 

doporučený svátek 

  

17.00 mše svatá NIKOLČICE              

18.30 mše svatá (Rozálie Vozdecká, manžel, sourozenci)   
 

2. listopadu 2018 
VZPOMÍNKA 

NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

7.00 mše svatá (Za všechny zemřelé diecézní kněze a biskupy) 

17.00 mše svatá NIKOLČICE                  

18.30 mše svatá (Na úmysl papeže Františka) 
 

3. listopadu 2018 
Sobotní památka Panny Marie 

7.00 mše svatá (Za živé a zemřelé členy ORLA ze Šitbořice) 

                

  
 

4. listopadu 2018 
 

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 
mše svatá (Miroslav a Emilie Vozdečtí, živá a zemřelá 
rodina) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Na poděkování za dar života – 100 let) 

14.00 dušičková pobožnost na hřbitově 
 

 
 

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 
 

* V neděli 28. října nebude adorace a svátostné požehnání. Jelikož je státní svátek a my si připomínáme 100 let od 
vzniku Československa, tak odpoledne v 17.00 hodin bude u pomníku padlých před kostelem MODLITBA ZA 
VLAST. Jste srdečně zváni, akce se koná za každého počasí. 
Sváteční den můžeme zakončit v symbolickém čase 19.18 hodin modlitbou za vlast (Kancionál 034) a recitací 
Svatováclavského chorálu (Kancionál 830).  
* Bohoslužby v týdnu budou pravidelné, tak jak jsme zvyklí, jen ve čtvrtek a v pátek budou změny. 
* V pondělí večer už v 17.00 hodin jsme zváni na společnou chórovou modlitbu celého růžence za bohoslovce. 29. 
říjen je dnem vzájemných modliteb farnosti za bohoslovce a bohoslovců za naši farnost. 
* Modlitební společenství nad Božím slovem je v úterý navečer od 17.00 hodin v Klasu na staré škole. 
* Ve čtvrtek je velká církevní slavnost Všech svatých s doporučenou účastí na bohoslužbě, proto budou večerní 
bohoslužby u nás (18.30) i v Nikolčicích (17.00). 
* V pátek je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé a zároveň je i první pátek v měsíci. Protože v tento den může 
kněz sloužit tři mše budou bohoslužby ráno (7.00) a večer u nás (18.30) i v Nikolčicích (17.00). 
* V sobotu je první sobota v měsíci a je to přesně den, kdy před sto lety 3. listopadu 1918, byl vandalsky zničen 
mariánský sloup na pražském Staroměstském náměstí, o jehož obnovu usiluje občanská iniciativa. Nezapomeňme 
je v tento den podpořit svou modlitbou. 
* Příští neděli při mši svaté v 10.30 budeme děkovat za dar života a za požehnaných 100 let našeho farníka pana 
Františka Matušky. Pamatujme na něj v našich modlitbách. 
 
* Plnomocné odpustky pro zemřelé můžeme získat ve dnech 1. až 8. listopadu. Jde o projev lásky, jímž můžeme 
zemřelým v očistci vyprosit zbavení všech dluhů v lásce na zemi tím, že: přijmeme svátost smíření, jsme na mši 
svaté a jdeme ke svatému přijímání, pomodlíme se za Svatého Otce a jeho úmysly Otče náš a Zdrávas Maria 
a navštívíme hřbitov a pomodlíme se za zemřelé (1. listopadu stačí v kostele). 
  
* V pondělí 29. října – jsou podzimní prázdniny – zveme nejen děti je na DRAKIÁDU. Sejdeme se na hasičském 
hřišti za sběrným dvorem v 15.30 hodin. Zvou maminky z Mikeše. 
 
* 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: NOVÁKOVÁ Marie, ul. Břízová. 
 

»  »  »    «  «  « 
 

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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