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4. listopadu 2018 
 

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Miroslav a Emilie Vozdecká, 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 
 

5. listopadu 2018 
Pondělí 31. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Za bohoslovce) 

               

  
 

6. listopadu 2018 
Úterý 31. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (František Krupička, manželka, živá rodina) 

                     

17.00 modlitební společenství nad Božím slovem 
 

7. listopadu 2018 
Středa 31. týdne v mezidobí 

  

17.30 mše svatá (Josef Zoubek, manželka, syn) 

 po mši svaté světelný průvod na místní hřbitov 
 

8. listopadu 2018 
Čtvrtek 31. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Marie Hnilicová, manžel, 2 rodiče) 

17.00 mše svatá NIKOLČICE              

17.00 rozjímavá modlitba růžence   
 

9. listopadu 2018 
Svátek Posvěcení 
lateránské baziliky 

  

                   

19.00 mše svatá (Pavlína a Ladislav Nevídalovi) 
 

10. listopadu 2018 
Památka sv. Lva Velikého, 

papeže a učitele církve 

  

10.30 pohřeb Maruška Halasová               

  
 

11. listopadu 2018 
 

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Ladislav a Pavlína Lengálová, zemřelá rodina) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Za farníky) 

---  
 

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 

 
* Bohoslužby v týdnu – mše svaté budou pravidelné, pro možnost získání plnomocných odpustků pro zemřelé 
bude mše i v pondělí. 
* Modlitební společenství nad Božím slovem je v úterý navečer od 17.00 hodin v Klasu na staré škole. 



* Ve středu po mši svaté půjdeme spolu průvodem s lampičkami na místní hřbitov pomodlit se za naše zemřelé. 
Dětem doporučujeme ať si vezmou nejen lampičky, ale hlavně reflexní doplňky – pásky na ruku! 
* Ve čtvrtek zveme k rozjímavé modlitbě růžence (chybí nám zpěváci – těch několik modlitebníků by si tak rádi 
zazpívali, ale netroufnou si...) 
 
* Plnomocné odpustky pro zemřelé můžeme získat ve dnech 1.- 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. 
* Sobotní úklid kostela: ZOUBKOVÁ Ludmila, ul. Osvobození. 

 
»  »  »    «  «  « 

 
K ZAMYŠLENÍ... 

Na farních stránkách farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně si můžete přečíst rozhovor na téma: „Když je demokracie 
v nebezpečí, je potřeba pozvednout hlas“. Článek najdete v čísle 19 farního zpravodaje Život zlínských farností na 

straně 6-7. Velmi doporučuji, stojí to za přečtení a zamyšlení. Je to sonda do života dnešních křesťanů. 
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