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11. listopadu 2018

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
12. listopadu 2018
Památka sv. Josafata,
biskupa a mučedníka
13. listopadu 2018
Památka sv. Anežky České,
panny

14. listopadu 2018
Středa 32. týdne v mezidobí

15. listopadu 2018
Čtvrtek 32. týdne v mezidobí

7.30

mše svatá (Ladislav a Pavlína Lengálová, zemřelá rodina
Lengálova a Fialova)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

10.30

mše svatá (Za farníky)

14.00

adorace a svátostné požehnání

17.00

chórová modlitba celého růžence za český národ

7.00

mše svatá (Marie Konečná, 2 rodiče, živá rodina)

17.00

modlitební společenství nad Božím slovem

17.30

mše svatá (František Fiala, manželka, 2 synové, dcera a
zemřelá rodina)

7.00

mše svatá (Jaroslav Sáček, rodiče, sourozence, živá rodina)

17.00

mše svatá NIKOLČICE

17.00

rozjímavá modlitba růžence

19.00

mše svatá (Josef Košvica)

7.00

mše svatá (Josef Novák, manželka, 2 synové, pravnuk)

16. listopadu 2018
Pátek 32. týdne v mezidobí

17. listopadu 2018
Památka sv. Alžběty Uherské.
řeholnice

18. listopadu 2018

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
DEN BIBLE

15.00 - 17.00 biblické odpoledne pro rodiny v Klasu
7.30

mše svatá (Za farníky)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

10.30

mše svatá (Josef Nevídal, rodiče)

---

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 otce Jiřího: 731 619 807. Telefonní kontakt na děkanství Hustopeče: P. Jan Nekuda – mobil
723 529 476.
INFORMAČNÍ SERVIS
* Dnes byl mezi námi O. Pavel Kafka z diecézního fondu PULS – podrobně nás seznámil s fungováním fondu.
Pokud máte zájem se do fondu přihlásit, navštivte jeho stránku na adrese fond.biskupstvi.cz.

* Dnes ve 13.30 hodin se na několik minut rozezněly zvony na památku ukončení První světové války před sto lety
s připomínkou na všechny padlé.
Římskokatolická církev v ČR se stejně jako další církve u nás či vláda naší republiky připojuje k iniciativě britské
a německé ambasády v Praze, a letos poprvé si u nás připomene výročí konce první světové války. 11. listopadu
2018 ve 13.30 se na 2 minuty a dvacet vteřin rozezní zvony. Britský velvyslanec Nick Archer a německý
velvyslanec Dr. Christoph Israng ve společném prohlášení uvedli, že „vyzvánění kostelních a jiných zvonů je
symbolickým poděkováním za ukončení války a má připomenout důležitost života v míru”. Jedná se o sté výročí
uzavření příměří mezi státy Dohody a Německou říší, kterým skončila první světová válka na západních bojištích a
v roce připomínky 100 let od vzniku Československa.
(převzato z www.cirkev.cz)
* Bohoslužby v týdnu budou pravidelné.
* V pondělí dopoledne od 9.00 hodin bude brigáda na podzimní úklid kolem kostela a fary a v 17.00 měsíční
modlitba celého růžence za český národ (předvečer svátku sv. Anežky).
* Modlitební společenství nad Božím slovem je v úterý navečer od 17.00 hodin v Klasu na staré škole.
* Ve čtvrtek zveme k rozjímavé modlitbě růžence (chybí nám zpěváci – těch několik modlitebníků by si tak rádi
zazpívali, ale netroufnou si...).
* V sobotu odpoledne zveme děti i s rodiči na hravé prožití Dne Bible, který připadá na příští neděli. Budou
připraveny hry a kvízy s biblickou tématikou, promítání filmu, biblické omalovánky pro malé, skromné pohoštění z
toho, co přineseme na společný stůl i něco navíc... No prostě přijďte – nebudete litovat.
Kapacita klubovny Klasu je omezena, tak pokud máte chuť prožít zajímavé a poučně-hravé odpoledne, jste od
15.00 hodin vítáni. Předpokládaný konec v 17.00 hodin. Těší se na vás Petr s kolektivem.
* Příští neděli je Den Bible – v tento den se máme snažit o obnovení svého vztahu k Božímu slovu.
* Sobotní úklid kostela: LEJSKOVÁ Iveta, ul. Osvobození.
» » »

« « «

POZVÁNKA NA …
Farnost Hustopeče zve v pátek 16. listopadu 2018 po večerní mši svaté na Večer chval. Začátek v 18.45.
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.
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