FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 20/2019
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích

12. května 2019

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

7.30

mše svatá (Za farníky)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

10.30

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

14.00

májové setkání u Panny Marie

13. května

Fatimský den v Žarošicích (mše svatá v 19.00 – O. Rudolf KOSÍK)

Panny Marie Fatimské

májové setkání u Panny Marie nebude
7.00

mše svatá (Jan a Marie Metelkovi, živá a zemřelá rodina)

18.00

modlitební společenství nad Božím slovem

15. května
Středa po 4. neděli velikonoční

17.30

mše svatá pro děti (Josef Kaňa, manželka, živá a zemřelá
rodina)

16. května

7.00

mše svatá (P. Eduard Chadim a jeho sestry – od Živého
růžence)

19.00

májové setkání u Panny Marie

19.00

mše svatá (Živá a zemřelá rodina Fialova, Tesařova a
Zoubkova)

7.00

mše svatá (P. Jaroslav Hudec – od Živého růžence)

7.30

mše svatá (Za živé a zemřelé členy „Živého růžence“)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

14. května

Svátek sv. Matěje, apoštola

Svátek sv. Jana Nepomuckého
kněze a mučedníka,patrona Čech

17. května
Pátek po 4. neděli velikonoční

18. května
Sobota po 4. neděli velikonoční

19. května 2019

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
( ... Milujte se navzájem ...)

10.30

mše svatá (Petr Vozdecký, Pavel Tesař – od spolužáků)

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 je den modliteb za povolání k duchovnímu stavu a Den matek.
* Celý týden se ponese v duchu velikonoční doby. Bohoslužby v týdnu budou pravidelné, tak jak jsme zvyklí.
Po celou velikonoční dobu se místo modlitby Anděl Páně modlí Vesel se nebes Královno (Kancionál 006).
* V pondělí je památka Panny Marie Fatimské a v Žarošicích bude první Fatimský den. Mši svatou v 19 hodin bude
sloužit novoříšský opat Marian Rudolf Kosík. Odjezd autobusu bude v 17.30 hodin od autobusové zastávky. Z
tohoto důvodu nebude u nás májová.
* V úterý zveme na modlitební společenství nad Božím slovem v 18.00 hodin v Klasu na staré škole.
* Ve středu odpoledne mše svatá nejen pro děti. Tak nezapomeňme!
* Ve čtvrtek večer májové setkání u Panny Marie.
* Příští neděli je měsíční sbírka. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
* Připomínáme poutníkům do Medžugorje, aby nezapomněli zaplatit tuto pouť do 15.května!
* Sobotní úklid kostela: LEJSKOVÁ Iveta, ul. Osvobození.

* 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.
Zvláště zveme děti a mládež.

* 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.

» » »

« « «

Pátek 24. května 2019 – NOC KOSTELŮ (Boleradice, Kurdějov, Velké Němčice, Hustopeče, Bošovice, aj.)
Více na www.nockostelu.cz.
Křesťanský open-air festival FULL OF LIFE se uskuteční v sobotu 25. května od 14.00 hodin v areálu bývalého
pivovaru v Brně – Řečkovicích. Program složený z přednášek, svědectví, hudebních a divadelních vystoupení je
připraven pro děti i dospělé. Vystoupí mnoho zajímavých hostů, například Max Kašparů, hudební skupina
Lamačské chvály a zpěvák Pavel Helan. Více informací o programu naleznete na www.fulloflife.cz.
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