FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 21/2019
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích

19. května 2019

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

20. května
Památka sv. Klementa Marie
Hofbauera, kněze
21. května
Svátek Výročí posvěcení
brněnské katedrály

22. května
Středa po 5. neděli velikonoční

23. května
Čtvrtek po 5. neděli velikonoční

24. května
Pátek po 5. neděli velikonoční
NOC KOSTELŮ

7.30

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

9.00

mše svatá NIKOLČICE

10.30

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

14.00

májové setkání u Panny Marie

19.00

májové setkání u Panny Marie

7.00

mše svatá (Václav Kaňa, živá a zemřelá rodina Kaňova a
Pešťálova)

18.00

modlitební společenství nad Božím slovem

17.30

mše svatá pro děti (Vladimír Navrátil, matka, celá živá a
zemřelá rodina Navrátilova a Tesařova)

7.00

mše svatá (Jan Urbánek, manželka, 2 rodiče a sourozence)

18.00

mše svatá NIKOLČICE

19.00

májové setkání u Panny Marie

7.00

mše svatá (Antonín Kaňa)
večerní bohoslužba nebude – Noc kostelů nejen v Brně...

7.00

mše svatá (Marie Navrátilova, rodiče, 2 bratři a sestra)

7.30

mše svatá (Za farníky)

9.00

mše svatá NIKOLČICE – slavnost prvního svatého přijímání

25. května
Sobota po 5. neděli velikonoční

26. května 2019

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
( ... Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí ... )

10.30

mše svatá (Na poděkování za dožitých 80 let života)

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 – mobil 723 529 476.

INFORMAČNÍ SERVIS
* Dnes odpoledne bude májová pobožnost a po ní prosíme účastníky poutě do Medžugorje k společnému setkání,
je to docela důležité, tak přijďte.

* Dnes byla pravidelná měsíční sbírka na potřeby farnosti. Určitě jste si všimli nové skříňky venku před kostelem,
která slouží k informacím o bohoslužbách a dění ve farnosti. Její pořízení stálo skoro osm tisíc a také již máme
nové boční dveře v kostele. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
* Celý týden se ponese v duchu velikonoční doby. Bohoslužby v týdnu budou pravidelné, tak jak jsme zvyklí. Jen v
pátek nebude večerní bohoslužba. Po celou velikonoční dobu se místo modlitby Anděl Páně modlí Vesel se nebes
Královno (Kancionál 006).
* V pondělí a ve čtvrtek večer májová pobožnost.
* 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. Po mši krátké setkání s rodiči a také nácvik prvokomunikantů na
první svaté přijímání. Žádáme ty rodiče, kteří ještě nedali potvrzení o křtu svých dětí, které byly pokřtěny jinde než
u nás, aby toto potvrzení přinesli ve středu na mši svatou. Děkujeme. Také doporučujeme rodičům, sourozencům,
prarodičům a kmotrům od prvkokomunikantů, aby si nezapomněli vykonat svátost smíření a nenechávali to na
poslední chvíli a šli tak svým ratolestem vzorem.
* V pátek se uskuteční další ročník „Noci kostelů“ a jako v loňském roce se spousta z Vás vydá po kostelích.
Tak to doporučujeme i letos, a proto v pátek bude mše svatá ráno v sedm hodin a večerní pak už nebude. Na
internetu na stránkách www.nockostelu.cz zjistíte, kde a co můžete zažít a navštívit.
* Příští neděle je dnem modliteb za pronásledované křesťany, jimž bude určen i výnos sbírky.
* 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.
* Z farní pouti do Olomouce a Slavkovic, nám zůstalo 11.314,- Kč. Při rozpočtu jsme zjistili, že bychom měli vrátit
každému účastníku něco přes sto korun. Tak pokud chcete, přijďte si pro stokorunu do zákristie, pokud ne, tak se
peníze odešlou na kněžský seminář, kde, jak víte je zapotřebí každá koruna a také část bychom poslali do
Slavkovic na kostel.
* Při návštěvě olomouckého kněžského semináře nás otec rektor požádal o pomoc při úklidu v semináři. Tak jsme
dali na stolek pod kůrem papír a kdo z vás by mohl a chtěl by jet pomoci s úklidem, jedná se o umývání oken,
podlahy atd. Určitě se ale najde práce pro i muže, tak se prosím zapište. Jelo by se v pondělí 1. července do
Olomouce auty. Děkujeme za ochotu a obětavost.
* Sobotní úklid kostela: DVOŘÁKOVÁ Marie, ul. Nová.

* Svatební ohlášky:
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.
V pátek 5. 7. 2019 budou v našem kostele oddáni Ondřej Vozdecký a Renata Nevídalová, oba 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.
* Poznamenejte si do svých diářů a kalendářů – sobota 1. června FARNÍ DEN.

» » »

« « «

KONCERT PRO KAPLI V NESVAČILCE
Koncert pro kapli v Nesvačilce zazní v chrámu svatého Jiljí v Moutnicích v neděli 19. května 2019 v 18.00 hodin.
Bude účinkovat Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce.
V rámci koncertu bude možné dobrovolně přispět na novostavbu kaple Panny Marie Bolestné v Nesvačilce.
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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