FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 06/2019
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích
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

mše svatá (Josef a Marie Sáčkovi, syn a celá rodina)

14.00

svátostné požehnání

3. února 2019

4. února
Pondělí 4. týdne v mezidobí

18.00 Těšany

5. února
Památka sv. Agáty,
panny a mučednice

7.00

mše svatá (Jan Franěk, manželka, syn a 2 zetě)

17.00

modlitební společenství nad Božím slovem (KLAS)

6. února
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů,
mučedníků

17.30

mše svatá (Marie Konečná)

7.00

mše svatá (Na poděkování za přijatá dobrodiní)

17.00

mše svatá NIKOLČICE

17.00

rozjímavá modlitba radostného růžence

19.00

mše svatá (Anna Danielová, manžel a 2 rodiče)

7.00

mše svatá (Ladislav Drabálek, manželka, 2 rodiče a
sourozence)

7.30

mše svatá (Manželé Nevídalovi, 2 syny, 2 vnučky a 2 snachy)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

10.30

mše svatá (Za farníky)

7. února
Čtvrtek 4. týdne v mezidobí

8. února
Pátek 4. týdne v mezidobí

9. února
Sobotní památka Panny Marie

10. února 2019

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
(… Zajeď na hlubinu ...)

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
* Celý týden bude v duchu liturgického mezidobí. Bohoslužby v týdnu budou pravidelné, Připomínáme třeťákům a
deváťákům, že budou mít náboženství a také, že ve středu bude mše svatá pro děti.

* V úterý ráno mše svatá a odpoledne je pro zájemce (i nové) modlitební společenství nad Božím slovem v Klasu.
* Ve středu odpoledne mše svatá pro děti.
* 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 večerní mše zvláště pro mládež, kterou doprovází schóla mladých.
* V sobotu ranní mariánská mše.
* Příští neděli budou bohoslužby pravidelné.
* Moc děkujeme ženám, které přispěly na květinovou výzdobu v našem kostele. Vybraly mezi sebou 14 616 Kč.
* Poutníci do Izraele měli v tyto dny dostat emailem podrobné informace, pokud je někdo neobdržel, tak ať přijde
co nejdříve za otcem Jiřím.
* Otec Jiří by rád v létě jel na pouť do Medžugorje v termínu 29. 7 do 9. 8. Bude moc rád, když se připojíte a
pojedete společně. Vzadu na stolíku pod kůrem máte papír, kde se můžete přihlašovat.
* POZOR – OPRAVA TERMÍNU CHALOUPEK: farní chaloupky budou od 20. července do 27. července včetně!
* Sobotní úklid kostela: ZOUBKOVÁ Ludmila, ul. Osvobození.

» » »

« « «

JUBILEUM
V neděli 27. ledna se dožil požehnaných 86 let pan jáhen Josef Havlát z Velkých Němčic.
Děkujeme panu jáhnovi za vše dobré, co v našich farnostech vykonal a vyprošujme mu hojnost Boží milosti,
požehnání, mocnou přímluvu Panny Marie a tolik potřebné zdraví do dalších let. (www.paxvobis.cz)

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.
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