FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 23/2019
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích

2. června 2019

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
( ... chci, aby tam, kde jsem já, byli i oni ... )

7.00

mše svatá (Za farníky)

8.30

mše svatá NIKOLČICE

10.00

mše svatá (Za prvokomunikanty, jejich rodiče a sourozence)

probíhá devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého – svatodušní novéna

3. června
Památka sv. Karla Lwangy a druhů,
mučedníků

4. června
Úterý po 7. neděli velikonoční

7.00

mše svatá (Augustin Vozdecký, manželka a 2 dcery)

18.00

modlitební společenství nad Božím slovem

5. června
Památka sv. Bonifáce,
biskupa a mučedníka

17.30

mše svatá nejen pro děti (Václav Vozdecký, otec, živá rodina)

7.00

mše svatá (Ondřej Rozkydal, manželka, rodiče a duše v
očistci)

18.00

mše svatá NIKOLČICE

19.00

rozjímavá modlitba růžence

19.00

mše svatá (Marie Konečná, manžel, syn a 2 rodiče)

6. června
Čtvrtek po 7. neděli velikonoční
sv. Norberta, biskupa

7. června
Pátek po 7. neděli velikonoční
první pátek v měsíci

litanie k Srdci Ježíšovu, zasvěcení a svátostné požehnání
mše svatá (Za živé a zemřelé členy „Živého růžence“)

8. června
Sobota po 7. neděli velikonoční
svatodušní vigilie

7.00

9. června 2019

7.30

mše svatá (Rodina Lengálova, živá a zemřelá)

Slavnost

9.00

mše svatá NIKOLČICE

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

10.30

mše svatá (František Zelinka, manželka, živá rodina)

(... všichni byli naplněni Duchem svatým ...)

19.00

sváteční nešpory

Svatodušní vigilie: Brno u Minoritů; Mikulov; Brno-Židenice

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
* Dnešní neděle je dnem modliteb za sdělovací prostředky.
* Dnes při mši svaté v deset hodin přijme 13 dětí poprvé eucharistického Krista. Pamatujme na ně i jejich rodiče ve
svých modlitbách. Dnes odpoledne nebude svátostné požehnání.
* Celý týden se ponese v duchu vrcholící velikonoční doby a přípravou na seslání Ducha svatého. 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 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.
* Ve čtvrtek rozjímavá modlitba slavného růžence.
NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU:
PO DEVĚT VEČERŮ SE SCHÁZÍME PO VZORU APOŠTOLŮ A PANNY MARIE KE SPOLEČENSTVÍ MODLITBY Z NAŠICH
DOMOVŮ. ZAČÁTEK VŽDY VE 21 HODIN. PO MODLITBĚ ZDRÁVAS MARIA ZA FARNOST SE MODLÍME DESÁTEK
RŮŽENCE A LITANIE K DUCHU SVATÉMU. TEXTY JSOU KE STAŽENÍ NA FARNÍCH STRÁNKÁCH.

* V pátek je první pátek v měsíci, dopoledne svátostná návštěva nemocných a po večerní mši litanie a zasvěcení
Srdci Ježíšovu.
* Sobotní úklid kostela: URBÁNKOVÁ Růžena, ul. Pod svatojánkem.
* V sobotu se doporučuje slavení svatodušní vigilie.
* Příští neděli je třetí největší slavnost církevního roku – Boží hod svatodušní a sbírka bude pro Charitu.
* A ještě jedna připomínka, opět jsme tak trochu povolili v účasti na bohoslužbách ve všední dny, tak jen
připomínáme, zvlášť důchodcům a těm, kteří jsou doma, aby nezapomínali chodit na mše.
* Poděkování za dary do sbírky na pomoc křesťanům na Blízkém východě – vybralo se 44.042, - Kč. Pán Bůh
zaplať.
* Poděkování všem, kteří se jakkoliv zapojili do Farního dne: pořadatelům, těm kteří se starali o dobroty, vinařům za
vzorky vín a především všem, kteří přišli a projevili zájem o společné prožití farnosti. A těm, kteří mohli a nepřišli
sílu a odvahu k sebereflexi a znovunalezení ztracené křesťanské identity. Poděkování patří také biskupu Pavlovi
Konzbulovi za jeho přepadovou návštěvu a O. Petru Šikulovi za poutavou přednášku o papežské koleji
Nepomucenum, Římu a Itálii.
* 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…, ale i práce pro muže, tak se prosím zapište. Jelo by se v pondělí 1. července do Olomouce auty.
Děkujeme za ochotu a obětavost.

* Svatební ohlášky:
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.
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