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18. listopadu 2018

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
DEN BIBLE

19. listopadu 2018
Pondělí 33. týdne v mezidobí

20. listopadu 2018
Úterý 33. týdne v mezidobí

7.30

mše svatá (Za farníky)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

10.30
---

---

Těšany 18.00

---

17.00

21. listopadu 2018
Památka Zasvěcení Panny Marie
v Jeruzalémě
22. listopadu 2018
Památka sv. Cecílie,
panny a mučednice

23. listopadu 2018
Pátek 32. týdne v mezidobí
24. listopadu 2018
Památka sv. Ondřeje D. Laca,
kněze,
a druhů, mučedníků

25. listopadu 2018

Slavnost

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

mše svatá (Josef Nevídal, rodiče)

---

modlitební společenství nad Božím slovem

Křepice 16.30; Moutnice 18.00

--Těšany 18.00, Moutnice 18.00
17.00

rozjímavá modlitba růžence

Moutnice 18.00
---

7.00

mše svatá (Jan Konečný, rodiče a sourozenci)

7.30

mše svatá (Marie Kokešová, 2 rodiče)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

10.30

mše svatá (Tomáš Konečný, živá a zemřelá rodina)

---

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 do odvolání nebudou – nemoc. V případě pohřbu nebo zaopatření kontaktujte
děkanství v Hustopečích (P. Jan Nekuda). Případné změny sledujte na vývěsce před kostelem nebo na farních
stránkách.

* 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 možná bude ranní mše svatá.
* Příští neděli končí církevní rok a my se budeme připravovat se na advent.
* Moc děkujeme za pondělní brigádu kolem kostela a fary.

* 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: DVOŘÁKOVÁ Marie, ul. Nová.
» » »

« « «

POZVÁNKA NA Konferenci o evangelizaci
Srdečně zveme na III. Konferenci o evangelizaci, která se uskuteční v pátek 23. a v sobotu 24. listopadu 2018
v Regionálním centru v Olomouci (100 m od hlavního vlakového nádraží).
Letos jsme program obohatili tím, že dáváme velký prostor pro paralelní workshopy.
Účastníci si budou moci vybrat to, co více odpovídá jejich potřebám, nebo co může obohatit jejich službu.
Více než polovina workshopů je zaměřena na evangelizaci v kontextu farností.
Velmi nám záleží na tom, aby se lidé a skupiny, které evangelizují, více propojili s životem místní církve, s životem ve
farnostech, v děkanátech a v diecézích. Krásně to podtrhuje papež František:
„Malá společenství, hnutí a další formy sdružování jsou bohatstvím církve, které Duch vzbuzuje pro evangelizaci
všech prostředí a oblastí. Častokrát přinášejí nový evangelizační zápal a schopnost dialogu se světem, čímž
obnovují církev. Velice však prospívá, neztrácejí-li kontakt s tím bohatstvím, které představují farnosti, a ochotně se
integrují do organické pastorace místní církve. Taková integrace zabrání tomu, aby se ona společenství ztotožnila
jenom s částí evangelia a církve, anebo se proměnila na nomády bez hlubšího zakořenění.“ (Evangelii gaudium)
Konference chce být povzbuzením a inspirací na cestě evangelizace a také místem, kde se budeme za probuzení
víry v naší zemi modlit. Bližší informace a přihlášky na www.evanglizace.eu.
P. Vojtěch Koukal
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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