FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 05/2019
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích

27. ledna 2019

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
( ... Duch Páně mě pomazal a poslal ...)

28. ledna
Památka sv. Tomáše Akvinského,

7.30

mše svatá (Za farníky)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

10.30
---

14.30

kněze a učitele církve

29 ledna
Úterý 3. týdne v mezidobí

mše svatá (Václav Vozdecký a celá rodina)

pohřeb p. Alois Klein
18.00 Těšany

17.00

30. ledna
Středa 3. týdne v mezidobí

modlitební společenství nad Božím slovem (KLAS)

16.30 Křepice

31. ledna
Památka sv. Jana Boska,

7.00

mše svatá (Veronika Tesařová, manžel, děti, švagr, živá rodina)

17.00

mše svatá NIKOLČICE

kněze a zakladatele salesiánů

17.00

rozjímavá modlitba radostného růžence

1. února
Pátek 3. týdne v mezidobí

od 9.00 hodin návštěvy nemocných
14.00

pohřeb p. Antonín Kaňa

2. února
Svátek Uvedení Páně do chrámu
HROMNICE

7.00

mše svatá s žehnáním svící (Za ženy naší farnosti)

3. února 2019

7.30

mše svatá (Rozálie Vozdecká, manžel a celá rodina)

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9.00

mše svatá NIKOLČICE

( ... žádný prorok není vítaný ve svém
domově ...)

10.30

první pátek v měsíci

mše svatá (Josef a Marie Sáčkovi, syn a celá 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 děkanství Hustopeče: P. Jan Nekuda – mobil 723 529 476.
INFORMAČNÍ SERVIS
* Celý týden bude v duchu liturgického mezidobí.

* Bohoslužby v týdnu: ve všední den nebude mše v ÚT a ve ST. V případě pohřbu se obracejte na pana děkana v
Hustopečích, zrovna tak i v potřebě zaopatření. S O. Jiřím se dá-li Bůh uvidíme ve čtvrtek 31. ledna při ranní mši
svaté.
* V pondělí odpoledne bude pohřební mše.
* V úterý odpoledne je pro zájemce (i nové) modlitební společenství nad Božím slovem v Klasu.
* Ve čtvrtek bude ráno mše a odpoledne zveme k rozjímavé modlitbě růžence (chybí nám zpěváci – těch několik
modlitebníků by si tak rádi zazpívali ale netroufnou si…).
* V pátek je první pátek v měsíci, dopoledne návštěvy nemocných, odpoledne je pohřební mše, večerní mše
nebude.
* V sobotu je svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. Bohoslužba bude obětována za ženy naší farnosti
a bylo by krásné a bohulibé, kdyby se ženy zúčastnily žehnání svící s knězem pod kůrem a potom šli společně v
průvodu kostelem k oltáři. Těšíme se na odvážné ženy a farní premiéru nového pojetí tohoto svátku.
* Příští neděli budou bohoslužby pravidelné.
* Během ledna se budou vyrábět a usazovat nově vyrobené dveře – ty boční.
* Poděkování za vaše dary v měsíční sbírce. Pán Bůh zaplať.

* POZOR OPRAVA TERMÍNU CHALOUPEK: farní chaloupky budou od 20. července do 27. července včetně!
* Sobotní úklid kostela: NOVÁKOVÁ Marie, ul. Břízová
» » »

« « «

ZPRÁVA Z DIECÉZE
Pomocný biskup Konzbul novým generálním vikářem
V pondělí 4. února 2019 uvede diecézní biskup Vojtěch Cikrle do úřadu nového generálního vikáře brněnské
diecéze svého pomocného biskupa Mons. Pavla Konzbula. Ten ve funkci vystřídá dosavadního generálního vikáře
Mons. Jiřího Mikuláška, který tuto službu vykonával od 15. srpna 1992.
POZVÁNKY NA AKCE V OKOLÍ
V neděli 3. února 2019 od 15.00 do 16.00 hodin bude mimořádně otevřen piaristický kostel sv. Jana Křtitele
v Mikulově (vedle gymnázia) k prohlídce. Tento kostel je dlouhodobě uzavřen a prochází celkovou rekonstrukcí.
Dozvíme se informace o probíhající rekonstrukci a bude možnost nahlédnout do nově objevené části podzemí
kostela. Doporučujeme oblečení vhodné do zaprášených prostor kostela v rekonstrukci.
ŽABOVŘESKÉ ROZMLOUVÁNÍ
Ve středu 30. ledna 2019 v 19.00 hodin se v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách koná
další Žabovřeské rozmlouvání, tentokrát s biblistou a religionistou, kazatelem církve bratrské Pavlem Hoškem.
Moderátor Zdeněk Jančařík povede tentokrát rozhovor na téma „Bible – nebezpečná kniha.“
Jste srdečně zváni.
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