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23. července 2017

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7.30

mše svatá (Božena Vozdecká, manžel, živá a zemřelá rodina)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

10.30 mše svatá (za farníky)
14.00 adorace

24. července 2017
Pondělí 16. týdne v mezidobí

25. července 2017

7.00

mše svatá (František Matuška, manželka, živá a zemřelá
rodina)

7.00

mše svatá ()

7.00

mše svatá ()

Svátek sv. Jakuba, apoštola
26. července 2017

Památka sv. Jáchyma a Anny
rodičů Panny Marie
27. července 2017

Památka sv. Gorazda a druhů
28. července 2017
Pátek 16. týdne v mezidobí
29. července 2017

18.00 mše svatá NIKOLČICE
18.00 rozjímavá modlitba růžence
19.00 mše svatá (poděkování za dar života – Petr Krupička)
po mši tichá eucharistická adorace
7.00

mše svatá (Bohumil Hönig, 2 bratry, 2 rodiče a živou rodinu)

7.30

mše svatá (za farníky)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

Památka sv. Marty

30. července 2017

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

10.30 mše svatá (František Matuška – od ročníku)
14.00 adorace

Každý den ve 21.00 Zdrávas za farnost * každý pátek v 15.00 na vyhlídce, a nejen na ni… modlitba Korunky za farnost.

* prázdniny a dovolené jsou v plném proudu – nezapomínejte nám posílat pohledy z míst, které navštívíte
* v sobotu 26. srpna budou v našem kostele oddání Andrea Konečná a Petr Zelinka, kdo ví o nějaké překážce je
povinen to nahlásit na farním úřadě, jinak prosím o modlitbu za tyto snoubence
* dne 16. září budou v našem kostele oddání Marta Valíčková a Michal Zelinka, oba jsou od nás ze Šitbořic, pokud
někdo ví o nějaké překážce prosím o nahlášení, jinak prosím o modlitbu za snoubence
* od středy 23. srpna do neděle 27. srpna se koná charismatické setkání v Hájku u Prahy. Doporučujeme. Více na
www.newdawn.cz.
* sobotní úklid – NOVÁKOVÁ Marie, ul. Břízová
* telefonní kontakt na kněze: 731 619 807
* Každý pátek se v 15.00 hodin scházíme na vyhlídce na Domaninách
ke kající modlitbě korunky k Božímu milosrdenství za Šitbořice
(vyprošujeme dary smíření, odpuštění a uzdravení vztahů pro obyvatele obce – jde o přímluvnou modlitbu).

SVĚTCI K NÁM HOVOŘÍ…
Svatý Jáchym a svatá Anna byli dle legendy rodiče Panny Marie. V kanonických evangeliích, které tvoří
Nový zákon, o nich zmínky nejsou, jejich jména jsou uvedena v apokryfním evangeliu svatého Jakuba.
Jméno Joachim je vykládáno jako „příprava na Pána“ a jméno Anny jako „milostná, laskavá“. Podle svatého
Jakuba byli manželé zřejmě dosti prosperující pastýři, kteří výtěžek svého hospodářství spravedlivě dělili mezi
jeruzalémský chrám, pomoc chudým a vlastní potřeby. Problémem bylo to, že neměli děti. Neplodnost u Židů byla
považována za výraz nepřízně Boží a chrámoví kněží dokonce jednoho dne z toho důvodu odmítli přijmout oběti,
které chrámu přinesli. Hluboce ponížený Jáchym odešel do pouště, kde se čtyřicet dní postil a modlil k Bohu. Po
čtyřiceti dnech se mu zjevil anděl a oznámil mu, že jeho modlitby byly vyslyšeny a slíbil jim narození dítěte.
Skutečně se jim přes vysoký věk narodila dcera, které dali jméno Marie. Otec zemřel krátce po jejím narození a
Marie byla ve třech letech předána do výchovy správě jeruzalémského chrámu. Svatá Anna se údajně dožila
vysokého věku.
U sv. Anny vždy bylo zdůrazňováno, že je matkou Bohorodičky, její lidskou vychovatelkou a učitelkou, a
že je babičkou našeho Pána Ježíše Krista. Je patronkou Florencie, Innsbrucku a Neapole; také se k ní obrací ti, kteří
prosí za šťastný sňatek a manželství, za požehnání dětí, za šťastný porod; jako svou patronku ji vidí matky, vdovy,
ženy v domácnosti a mnozí další, k nimž patří horníci, tkalci, soustružníci, umělečtí truhláři, mlynáři, čeledíni,
krejčí i krajkáři. Zbožní křesťané se k ní přicházeli modlit za déšť, proti bouřce, ale například i za nalezení
ztracených předmětů.
Jáchym je patronem manželských párů, truhlářů a obchodníků s plátnem. Oba jsou vzorem především pro
všechny prarodiče.
* CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI.
Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracím se
zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz
* Při příležitosti 240. výročí založení brněnské diecéze připravuje Diecézní katechetické centrum
poznávací hru „Poklady brněnské diecéze.“ Je určena jednotlivcům nebo skupinám/rodinám bez rozdílu věku.
Hra probíhá od 1. června do 31. října 2017.
Cílem hry je poznat „poklady“ brněnské diecéze – poutní místa, kostely, místa spojená s významnými osobnostmi
a další zajímavosti. V diecézi je pro tuto hru vybráno celkem 61 pokladů (po třech v každém z dvaceti děkanství
plus brněnská katedrála). Účastníci hry, kteří navštíví minimálně devět „pokladů“ a splní další podmínky, budou
zařazeni do slosování. Začátkem listopadu bude ze všech účastníků hry vylosováno 50 výherců.
Ti budou pozváni 2. 12. 2017 na Petrov a obdrží ceny.
Informace, pravidla hry a podrobné podklady jsou k dispozici na stránkách http://biskupstvi.cz/poklady2017.
TIPY NA VÝLET
ŠARATICE – každou první neděli v měsíci lze navštívit nově zřízenou prohlídku s výhledem na věži kostela sv.
Mikuláše vždy od 14.00 do 15.00 hodin.
TĚŠANY – festival ve vinici
Orel jednota Těšany zve na IV. ročník Těšanského hudebního festivalu v sobotu 29. července 2017 od 17:00 na
těšanské kapličce nad vinicemi – letos s podtitulem „Tajemství révy na hoře s kaplí“.
Pro děti je připraven soutěžní před program na téma "Zavalitý jezevec a pěstování révy" od 17:00,
koncert v kapli začíná v 18:00 a můžete se těšit na skladby vážné, lidové, filmové i duchovní hudby.
Po koncertě Vás čeká muzicírování ve vinici, kdy zazní hudba filmová, lidová i hudba pro děti.
Vystoupí mladí talentovaní muzikanti (Kristýna Taševská a Martin Havlík), dále Husak Quartet a také Schola
Nekonečno z Dolního Němčí. Připraveno bude i občerstvení a dobré víno.
Akce se koná za každého počasí. Pro případ deště je připraveno přístřeší.
Další informace na www.oreltesany.cz
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