FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 11/2019
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích

10. března 2019

1. NEDĚLE POSTNÍ

7.30

mše svatá (Za farníky)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

10.30

mše svatá (Josef a Stanislava Čermákovi, živá a zemřelá
rodina)

14.00

křížová cesta – vedou muži

( ... Nejen z chleba žije člověk ...)

11. března
Pondělí po 1. neděli postní

12. března
Úterý po 1. neděli postní

13. března
Středa po 1. neděli postní
výroční den zvolení papeže Františka

14. března
Čtvrtek po 1. neděli postní

15. března
Pátek po 1. neděli postní

18.00 Těšany
7.00

mše svatá (Marie a Jaroslav Kopečkovi, živá a zemřelá rodina)

17.00

modlitební společenství nad Božím slovem (KLAS)

17.00 křížová cesta pro děti (...a nejen pro ně!)
17.30

mše svatá pro děti (Karel a Emilie Zoubkovi)

7.00

mše svatá (Josefa Krupičková, manžel, švagr, rodiče)

17.00

rozjímavá modlitba bolestného růžence

17.00

mše svatá NIKOLČICE
HUSTOPEČE 18.45 večer chval (18.00 mše svatá)

19.00

mše svatá (Marie Pichova, manžel, živá rodina)

7.00

mše svatá (Josef Novák, 2 rodiče, 2 syny)

16. března
Sobota po 1. neděli postní

18.00 - setkání snoubenců na faře
od 18.00 do 20.00 možnost navštívit kostel k modlitbě a ztišení

17. března 2019

2. NEDĚLE POSTNÍ
( ... můj vyvolený Syn, toho poslouchejte ...)

7.30

mše svatá (Prokop Lengál, 2 rodiče, snacha, živá a zemřelá
rodina)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

10.30

mše svatá (František Krupička, manželka, 2 rodiče)

14.00

křížová cesta – vedou ženy

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

INFORMAČNÍ SERVIS
* Dnes po mši svaté v 10.30 přijmeme mezi nás křesťany svátostí křtu tři děti: Lucii Annu Němečkovou, Nikol
Konečnou a Lindu Rozálii Zelinkovou. Pamatujme na děti i rodiče ve svých modlitbách.

* Dnes odpoledne bude křížová cesta, během které můžete přijmout svátost smíření.
* Tento týden se celý ponese v duchu svaté doby postní a bohoslužby v týdnu budou pravidelné, tak jak jsme
zvyklí.

* V úterý odpoledne pro zájemce (i nové) modlitební společenství nad Božím slovem v Klasu v 17.00 hodin.
* Ve středu bude před bohoslužbou křížová cesta pro děti a s dětmi na kterou zveme také ostatní. Je to možnost,
jak změnit svůj stereotypní život a udělat něco pro svoje obrácení, tj. změnu života (duchovního).
Středa je také dnem modliteb za našeho papeže Františka – nezapomeňme na duchovní kytičku modlitby.
* Ve čtvrtek odpoledne zveme k rozjímavé modlitbě bolestného růžence.
* V sobotu večer setkání snoubenců na faře a možnost navštívit kostel k soukromé modlitbě a rozjímání – dejme
prostor Bohu, aby nás mohl formovat a měnit. Dejme mu tu možnost a svůj čas, který nám bude mnohonásobně
zhodnocen.
* Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
* 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.
* Před bočním oltářem u kazatelny je možnost vzít si Boží slovíčko pro postní dobu.
* Připomínáme ještě možnost se zapsat na farní pouť do Olomouce a Slavkovic, která se uskuteční 8. května.

IMPULZY PRO POSTNÍ DOBU
Vstoupili jsme do postní doby, do čtyřicetidenního putování pouští, během které se máme modlitbou, postem a
almužnou připravit na největší svátky naší víry. Těchto čtyřicet dní nás má vnitřně očistit a připravit na oslavu
velikonočního tajemství Kristovy smrti a vzkříšení. Pro toto období nabízíme několik impulzů, které nám mohou
pomoci prožít postní dobu na hlubině s našim Pánem:
* nejdůležitějším krokem je najít nový vztah k eucharistii – mše svatá (budu se snažit udělat si čas – co by za to dali
jinde kdyby mohli jít každý den na mši – je to velká milost a nezasloužený dar)
* začít postní dobu přijetím svátosti smíření – zpověď (nejen přede mší ale i během nedělních křížových cest)
* modlitba růžence – nejen soukromě ale i ve společenství (budu přicházet přede mší svatou na celý růženec a
alespoň jednou během postní doby přijdu na čtvrteční rozjímavý růženec)
* modlitba křížové cesty – ve středu nejen pro děti a v neděli odpoledne
* Biblický verš pro každý den – (rozpis veršů pro postní dny z Lectio Divina si můžete stáhnout z farních stránek a
vytisknout – vzor je na vývěsce v kostele pod kůrem)
* POSTNÍ DOBA hrou aneb Půst s kostkou – postní iniciativa z komunity Blahoslavenství
MÁTE-LI SRDCE DÍTĚTE A ŠPETKU DOBRÉ VŮLE PROŽIJTE POSTNÍ DOBU S TOUTO HROU!
Text s návodem jsou ke stažení na farních stránkách.
* každý postní pátek se můžeme společně sejít v 15.00 hodin na vyhlídce na Domaninách
k přímluvné modlitbě korunky k Božímu milosrdenství za Šitbořice
při které vyprošujeme smíření, odpuštění a uzdravení vztahů pro obyvatele obce.

* Sobotní úklid kostela: RYŠAVÁ Anežka, ul. Dlouhá.
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