FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 19/2019
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích

5. května 2019

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
( ... Následuj mě ...)

6. května
Památka sv. Jana Sarkandra,
kněze a mučedníka

7. května
Úterý po 3. neděli velikonoční

7.30

mše svatá (Za farníky)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

10.30

mše svatá (Za živé a zemřelé hasiče)

14.00

májové setkání u Panny Marie

19.00

májové setkání u Panny Marie

7.00

mše svatá (Josef Tihlařík, 2 rodiče, živá rodina)

15.00

modlitební společenství nad Božím slovem
18.00 - mše svatá u kaple sv. Antonína v Újezdu u Brna

8. května
Středa po 3. neděli velikonoční

Farní pouť do Olomouce a Slavkovic
Josef Franěk, živá a zemřelá rodina (Svatý Kopeček)

Panny Marie, Prostřednice všech milostí

9. května
Čtvrtek po 3. neděli velikonoční

10. května
Pátek po 3. neděli velikonoční

7.00

mše svatá (Jan Franěk, manželka, 2 rodiče a živá rodina)

19.00

májové setkání u Panny Marie

19.00

mše svatá (Jan Tihlařík, Jan Kaňa, manželka, živá a zemřelá
rodina)

7.00

mše svatá (Josef Vozdecký, manželka, syn Petr a rodiče)

7.30

mše svatá (Za farníky)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

11. května
Sobota po 3. neděli velikonoční

12. května 2019

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
( ... Moje ovce slyší můj hlas a jdou za mnou ...)

10.30

mše svatá (František Papež, manželka, syn, zeť a celá rodina)

14.00

Žehnání Štengaru, prosebná modlitba za úrodu a žehnání polí

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 při druhé mši svaté oslaví naši hasiči svého patrona sv. Floriána.

* Dnes odpoledne jste zváni k májovému setkání u Panny Marie.
* Celý týden se ponese v duchu velikonoční doby a zároveň je to týden modliteb za duchovní povolání.
Bohoslužby v týdnu budou pravidelné, tak jak jsme zvyklí. Jen ve středu bude mše svatá v Olomouci na Svatém
Kopečku, tak u nás mše v tento den nebude. Ve středu je to také náš společný den, který si můžeme užít na pouti.
Nezapomeňte na přesný odjezd, který je v 6.30 – autobus by měl být přistaven o nějakou minutu dřív, abychom
opravdu v tento čas mohli odjet. Ještě jsou asi čtyři volná místa, tak kdyby ještě někdo chtěl jet, tak se může přijít
domluvit do zákristie.
* 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 15.00 hodin v Klasu na staré škole.
* Ve středu je státní svátek a den volna, nebude ranní bohoslužba – farní pouť.
* Děkuji všem dětem, které daly něco ze svých dobrot, které získaly z velikonočního mrskutu. Dnes ještě můžete
něco přinést a pak se to v týdnu odveze. Díky moc.
* Prožíváme mariánský měsíc květen, a tak nezapomeňme na společné modlitby svatého růžence v našich
rodinách. Také máme možnost se setkávat na májových pobožnostech. Prosíme, abyste je hojně využívali, a to
nejen v neděli ve 14.00 hodin ale i ve všední dny v pondělí a čtvrtek vždy 19.00 hodin. Zvláště zveme děti a
mládež.
* Připomínáme poutníkům do Medžugorje, aby nezapomněli zaplatit tuto pouť do 15. května!
* Sobotní úklid kostela: ZOUBKOVÁ Ludmila, ul. Osvobození.
* 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.
V sobotu 8. 6. 2019 budou v našem kostele oddáni Roman Matýšek od nás ze Šitbořic a jeho manželkou se
stane Michaela Viktorinová taktéž ze Šitbořic.
Pokud někdo ví o nějaké překážce, která by snoubeneckým párům bránila v uzavření manželství, tak
prosíme o nahlášení na FU, pokud ne, tak věříme, že budeme naše snoubence doprovázet modlitbou nejen v tyto
dny pro ně tak významné, ale i nadále budeme na ně pamatovat v modlitbě.

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

» » »

« « «

Koncert skupiny Oboroh se koná v sobotu 11. května od 17.00 hodin ve farním kostele sv. Vavřince ve farnosti
Brno – Komín. Doporučené vstupné 150 Kč.

FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 19/2019

