FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 18/2019
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích

28. dubna 2019

7.30

mše svatá (Josef Lejska, 2 rodiče, živá a zemřelá rodina)

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

9.00

mše svatá NIKOLČICE

(BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)

10.30

mše svatá (Jaroslav Kaňa, 2 rodiče, Marie Kokešová)

( ... Pokoj vám ...)

14.00

zpívaná Korunka k Božímu milosrdenství

7.00

mše svatá (Jan Kaňa, bratr Jaroslav, 2 švagry a 2 rodiče)

18.00

modlitební společenství nad Božím slovem (KLAS)

7.30

mše svatá (rodina Čapkova a Jelínkova)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

19.00

první májové setkání u Panny Marie

15.00

pohřeb p. Josef Kokeš

19.00

májové setkání u Panny Marie

29. dubna
Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny
a učitelky církve, patronky Evropy

30. dubna
Úterý po 2. neděli velikonoční

1. května
Středa po 2. neděli velikonoční
sv. Josefa, dělníka
2. května
Památka sv. Atanáše, biskupa a
učitele církve
3. května
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
První pátek v měsíci

od 9.00 hodin svátostné návštěvy nemocných
19.00

4. května
Sobota po 2. neděli velikonoční

5. května 2019

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
( ... Miluješ mě? ...)

mše svatá (za živé a zemřelé z ročníku 1958 - od ročníku)

Pouť farnosti Nikolčice po Rakousku
19.00

charismatické společenství v kostele

7.30

mše svatá (Za farníky)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

10.30

mše svatá za hasiče (za živé a zemřelé hasiče)

14.00

májové setkání u Panny Marie

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: 723 529 476.

INFORMAČNÍ SERVIS
* Dnes odpoledne se můžeme sejít ke zpívané Korunce k Božímu milosrdenství.
* Dnes po mši svaté o půl jedenácté přijmeme mezi nás křesťany svátostí křtu Richarda Navrátila a Davida Seifrta.

Pamatujme na děti i rodiče ve svých modlitbách.

* Celý týden se ponese v duchu velikonoční doby a vstupujeme do mariánského měsíce května. Po celou

velikonoční dobu se místo modlitby Anděl Páně modlí Vesel se nebes Královno (Kancionál 006).
* V úterý zveme na modlitební společenství nad Božím slovem v 18.00 hodin v Klasu na staré škole.
* Ve středu je státní svátek a den volna. Proto nebude odpolední mše pro děti, ale ráno bude mše svatá v 7.30,
v 9.00 v Nikolčicích.
* Ve čtvrtek nebude ranní mše, ale odpoledne v 15.00 hodin bude pohřeb p. Josefa Kokeše. Pamatujme v
modlitbě na zemřelého i pozůstalé.
* V pátek je první pátek v měsíci a od 9 hodin budou svátostné návštěvy nemocných.
* V sobotu nebude ranní bohoslužba – farnost Nikolčice pořádá farní pouť do Rakouska.
* Opět se vám určitě sešlo hodně čokolád a bonbonů po Velikonočním pondělí a tak, kdybyste se chtěli podělit
s potřebnými, tak můžete tyto sladkosti přinést do kostela, do příští neděle. Díky moc. Učme i tak naše děti myslet
na druhé.
* Začíná nám tento týden měsíc květen, mariánský měsíc, a tak nezapomeňme na společné modlitby svatého
růžence v našich rodinách. Také bude možnost se opět setkávat na májových pobožnostech. Prosíme, abyste je
hojně využívali, nejen ty nedělní. Takže první májová bude ve středu v 19.00 a další pak budou bývat vždy v neděli
ve 14.00 hodin a ve všední dny pondělí a čtvrtek v 19.00 hodin.
* Svatební ohlášky:
V sobotu 18. 5. 2019 budou v našem kostele oddáni Michal Konečný od nás ze Šitbořic a jeho manželkou se stane
Pavlína Němečková taktéž ze Šitbořic.
V sobotu 25. 5. 2019 v kostele v Bystřici budou oddáni František Schubert od nás ze Šitbořic a bude si brát
Kristýnu Turoňovou z Bystřice.
Pokud někdo ví o nějaké překážce, která by snoubeneckým párům bránila v uzavření manželství, tak prosíme o
nahlášení na farní úřad, pokud ne, tak věřím, že budeme naše snoubence doprovázet modlitbou nejen v tyto dny
pro ně tak významné, ale i nadále budeme na ně pamatovat v modlitbě.
* Příští neděli bude druhá mše svatá za hasiče.
* Sobotní úklid kostela: NOVÁKOVÁ Marie, ul. Břízová.

Žehnání Štengaru a prosba za úrodu
V neděli 12. května odpoledne požehnáme náš minerální pramen Štengar a následně se vydáme procesím k
žehnání polí, zahrad a vinohradů u kříže nad cihelnou.
Tímto žehnáním chceme poděkovat dobrotivému Bohu za jeho dary, za tento léčivý pramen a spolu se
svatými Peregrinem, Servácem a Gothardem vyprošovat Boží požehnání všem, kdo budou tuto vodu užívat.
sv. Peregrin Laziosi (1.května) – patron proti revmatismu, bolesti nohou, dně, kožní nemoci
sv. Gothard (5.května) – patron proti dně, revmatismu,
sv. Servác (13.května) – patron proti revmatizmu, bolestem nohou, horečce, proti ochrnutí
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