FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 02/2019
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích

6. ledna 2019
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
„ Tři králové „

7.30

mše svatá (Za farníky)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

10.30

mše svatá (Eduard Tomek, živou a zemřelou rodinu a
zemřelou rodinu Valíčkovu)

17.00

vánoční koledování žáků ZŠ v kostele

7. ledna
Pondělí po Zjevení Páně

17.00

chórová modlitba celého růžence za rodiny

8. ledna
Úterý po Zjevení Páně

17.00

modlitební společenství nad Božím slovem (KLAS)

( ... přišli jsme se mu poklonit ... Lk 2,2)

9. ledna
Středa po Zjevení Páně

10. ledna
Čtvrtek po Zjevení Páně

16.30 Křepice

17.00

rozjímavá modlitba radostného růžence s koledami
18.00 Moutnice

11. ledna
Pátek po Zjevení Páně

od 18.30 se bude zpovídat
19.00

mše svatá (Tomáš Čačík a živá rodina)
8.00 Hustopeče

12. ledna
Sobota po Zjevení Páně

13. ledna 2019
Svátek KŘTU PÁNĚ
( ... Ty jsi můj milovaný Syn ... Lk 3,22)

7.30

mše svatá (Za farníky)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

10.30

mše svatá ()

--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
* Celý týden bude ještě v duchu vánoční doby – nejsou žádné svátky ani památky. Bohoslužby v týdnu:

Jelikož je O. Jiří v lázních, 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 odpoledne jsme zváni k modlitbě celého růžence za rodiny naší farnosti u betléma.
* Modlitební společenství nad Božím slovem bude v úterý 8. ledna v 17.00 hodin v Klasu.
* 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 bude večerní bohoslužba.
* Příští neděli je svátek Křtu Páně a končí vánoční doba i s její výzdobou.
* 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.
* Při sobotní tříkrálové sbírce se v naší obci pro Charitu vybrala částka 96 187 Kč. Upřímné poděkování patří jak
koledníkům z řad dětí i mládeže tak i dárcům za vlídné přijetí a za jejich dary. Více na www.trikralovasbirka.cz.
* Od 18. do 25. ledna bude týden modliteb za jednotu křesťanů.
* Blíží se svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. Tento den bývá sloužena mše svatá za ženy.
Vždy se na tuto mši vybírají peníze, které jsou určeny na květinovou výzdobu našeho chrámu, která bývá
velmi pěkná, hlavně na velké svátky bývá finančně náročná. Aby byla možnost pro všechny ženy ale i muže přispět
darem na tento účel, bude až do 1. února na stolku pod kůrem pokladnička, do které bude možnost vložit svůj dar.
Děkujeme.
* POZOR OPRAVA TERMÍNU CHALOUPEK: farní chaloupky budou od 20. července do 27. července včetně!
* Sobotní úklid kostela: HUTÁKOVÁ Bohumila, ul. Osvobození
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POZVÁNKY NA AKCE V OKOLÍ
SLAVNÉ SLIBY V RAJHRADĚ
V opatském chrámě sv. Petra a Pavla v rajhradském benediktínském klášteře proběhnou v sobotu 12. 1. slavné
sliby fr. Jakuba Maria OSB se mší svatou. Začátek je v 11.00.
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