FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 01/2019
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích

30. prosince
Svátek SVATÉ RODINY
Ježíše, Marie a Josefa
(prospíval moudrostí a oblibou u Boha i u lidí...)

31. prosince
Sedmý den v oktávu Narození Páně

7.30

mše svatá (Za farníky)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

10.30

mše svatá (Františka Zelinková, manžel, 2 rodiče a duše v
očistci)

14.00

adorace a svátostné požehnání

15.00

mše svatá (Na poděkování za přijatá dobrodiní v roce 2018)

sv. Silvestr

1. ledna 2019
Slavnost

MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

23.30 - 00.30 možnost modlitby v kostele
7.30

mše svatá (Za dobrodince našeho kostela)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

10.30

mše svatá (Antonín Tesař,2 rodiče, Emil Tihlařík, duše v očistci,
dar zdraví)

17.00

rozjímavá modlitba radostného růžence s koledami

2. ledna 2019
Památka sv. Basila Velikého a
Řehoře Naziánského, učitelů církve

3. ledna 2019
Nejsvětějšího jména Ježíš

18.00 Moutnice
7.00 Velké Němčice

4. ledna 2019
Pátek po oktávu Narození Páně
První pátek v měsíci

5. ledna 2019

14.00

18.00 Moutnice (od 17.00 adorace a zpovídání)
8.00

Sobota po oktávu Narození Páně

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
„Tři králové“
( ... přišli jsme se mu poklonit ... Lk 2,2)

mše svatá (Alois Kaňa, rodiče, sourozence, živou a zemřelou
rodinu)

po mši požehnání a rozeslání tříkrálových koledníků

tříkrálová sbírka po vesnici

6. ledna 2019

Requiem pí. Marie Běloušková

7.30

mše svatá (Za farníky)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

10.30

mše svatá (Eduard Tomek, živá a zemřelá rodina a zemřelá
rodina Valíčkova)

17.00

vánoční koledování žáků ZŠ v kostele

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 děkanství Hustopeče: P. Jan Nekuda – mobil 723 529 476.

INFORMAČNÍ SERVIS
* Dnes odpoledne bude ve 14.00 svátostné požehnání.
* Bohoslužby v týdnu: jelikož ve středu ráno O. Jiří odjíždí do lázní, tak mše svaté budou u nás v úsporném režimu.
Konkrétně na každou neděli je domluvený zástup a ve všední den bude mše svatá po případné domluvě. Jinak
mše svaté jsou i v okolních farnostech, kde je docela dobré autobusové spojení, nebo také autem si můžete zajet
na mši svatou do okolí. Časy jednotlivých mší máte na internetových stránkách farností, ve vývěsce před kostelem
a samozřejmě také na stránkách biskupství.
V případě pohřbu se obracejte na pana děkana v Hustopečích, zrovna tak i v potřebě zaopatření.
Společně se tedy dá-li Bůh uvidíme až 31. ledna ve čtvrtek při ranní mši svaté.
* V pondělí bude odpolední mše svatá na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o požehnání pro rok 2019.
* Modlitební společenství nad Božím slovem bude až v úterý 8. ledna 2019.
* V úterý je doporučená slavnost Panny Marie. Je to zasvěcený svátek a to znamená, že křesťan má radostnou
povinnost být na mši svaté.
* Ve středu bohoslužba nebude.
* Ve čtvrtek odpoledne zveme k rozjímavé modlitbě radostného růžence se zpěvem koled (chybí nám zpěváci –
těch několik modlitebníků by si tak rádi zazpívali ale netroufnou si…).
* V pátek je první pátek v měsíci – u nás bohoslužba nebude, možnost je v okolních farnostech. Také nebudou
návštěvy nemocných.
* V sobotu bude mše svatá až v 8.00 hodin a po ní bude následovat rozeslání koledníků po obci – tzv. Tříkrálová
sbírka. Zveme děti již na tuto mši svatou a také aby přišly oblečené za tři krále. Tuto mši svatou bude celebrovat
otec Marek Slatinský.
Tříkráloví koledníci putují od domu k domu a přinášejí lidem radostnou zprávu o příchodu Božího Syna na zem, a
přitom prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Přivítáme všechny koledníky z řad dětí i dospělých, kteří se chtějí
zapojit do koledování. Zájemci mohou kontaktovat koordinátora sbírky Petra.
Při mši bude požehnána voda, kadidlo, křída a zlato. Požehnanou křídou označujeme naše příbytky symboly K † M
† B † 2019 a říkáme přitom Christus Mansionem Benedicat nebo česky Kristus ať žehná příbytku (v celém
roce 2019). Tři křížky znamenají osoby Nejsvětější Trojice. Vůně kadidla, naplňující náš byt, symbolizuje naše
modlitby a přítomného Boha.

* Příští neděli je slavnost Zjevení Páně. V podvečer bude vystoupení žáků ZŠ, na které jste srdečně zváni.
* Během ledna se budou vyrábět a usazovat nově vyrobené dveře – ty boční. Tak prosím pamatujme na to ve
svých darech na kostel. Děkujeme za vaši podporu farnosti.
* Sobotní úklid kostela: NEČASOVÁ Marie, ul. Družstevní.

» » »
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POZVÁNKY NA AKCE V OKOLÍ
VÁNOČNÍ KONCERT
Benediktinské opatství Rajhrad zve dnes v neděli 30. prosince 2018 do opatského chrámu sv. Petra a Pavla
na vánoční koncert při kterém zazní vánoční klasika od Jana Jakuba Ryby Česká mše vánoční „HEJ MISTŘE“.
Začátek je v 16.00 hodin.
Účinkují chrámový sbor a orchestr Chorus Collegium Odry.
Vstupné dobrovolné – výtěžek z koncertu bude darován Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě.
Srdečně zve rajhradská farnost.
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