FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 27/2019
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích

30. června 2019

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
(... ale ty jdi a zvěstuj Boží království ...)

7.30

mše svatá (Za živé a zemřelé z ročníku 1954)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

10.30

mše svatá (František Hanák, syn a zeť)

14.00

svátostné požehnání

7.00

mše svatá (Jenovéfa Kaňová, manžel, dcera a 2 zetě)

18.00

modlitební společenství nad Božím slovem

7.00

mše svatá (František Čapka a celá zemřelá a živá rodina)

7.00

mše svatá (Ladislav Zelinka, živá a zemřelá rodina)

19.00

rozjímavá modlitba růžence

7.30

mše svatá (Blažena Zoubková, manžel, živá rodina a duše v
očistci)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

1. července
Pondělí 13. týdne v mezidobí

2. července
Úterý 13. týdne v mezidobí

3. července
Svátek sv. Tomáše, apoštola

4. července
Památka sv. Prokopa, opata

5. července
Slavnost sv. CYRILA A METODĚJE
patronů Evropy a hlavních patronů Moravy
doporučený svátek

6. července
Sobota 13. týdne v mezidobí

VELEHRAD - 8.30 a 10.30; MIKULČICE - 16.30
7.00

mše svatá (Rodina Němečková, Bočková, Voborská a duše v
očistci)

sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice

charismatické společenství (19.00 kostel)

7. července 2019

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
(... Žeň je sice hojná, ale dělníků málo ...)

7.30

mše svatá (P. Antonín Juvenál Valíček – výročí 100 let)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

10.30

mše svatá (Za farníky)
15.00 - cyrilometodějská pouť u „Svaté“ v Křepicích

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.
Nabídka pro turisty, kteří mají zájem o prohlídku kostela – 608 870 746 (Krupička Petr)
(pokud to bude jen trochu možné, tak vám vyhovíme...)

INFORMAČNÍ SERVIS

Začínají prázdniny a dovolené – nezapomínejte nám posílat pohledy z míst, která navštívíte.
* Dnes po mši svaté o půl jedenácté přijmeme mezi nás křesťany svátostí svatého křtu Zuzanu Anežku

Orovnickou, pamatujme na ni i rodiče ve svých modlitbách.
* Dnes odpoledne bude svátostné požehnání.
* Bohoslužby v týdnu budou pravidelné, jen ve středu budou během prázdnin mše svaté ráno.
* V úterý zveme na modlitební společenství nad Božím slovem v 18.00 hodin v Klasu na staré škole.
* Ve čtvrtek večer rozjímavý růženec.
* V pátek je státní svátek a velká církevní slavnost. Mše svatá bude jako v neděli o půl osmé. Zároveň vrcholí na
Velehradě Dny dobré vůle slavnostními bohoslužbami – v bazilice v 8.30 hodin mše svatá, kterou slouží letošní
novokněží a v 10.30 hodin hlavní bohoslužba s biskupy na nádvoří před bazilikou, která bude přenášena TV NOE a
ČT2. V tento den je také již tradičně mše svatá za účasti našich biskupů v Mikulčicích. Mše svatá tam začne v
16.30. Není to daleko, tak je možné si tam udělat výlet a prožít mši svatou.
* Sobotní úklid kostela: NEČASOVÁ Marie, ul. Družstevní.
* Příští neděli, 7. července, bude odpoledne pouť v Křepicích.
* A ještě jen připomínka, opět jsme tak trochu dost povolili v účasti na bohoslužbách ve všední dny, tak jen
připomínáme, zvlášť důchodcům a těm, kteří jsou doma, aby nezapomínali chodit na mše.
* Dostali jsme dopis od našich adoptovaných dětí Roberta a Mary, kterým pomáháme finančně. Jejich obrázky,
fotky a přeložené dopisy si můžete prohlédnout na nástěnce v kostele.
* V pondělí 1. července v 7.30 odjezd na brigádu do olomouckého kněžského semináře.
* Svatební ohlášky:
V sobotu 31. 8. 2019 budou v Brně – Husovicích sezdáni Štěpán Rozsíval od nás ze Šitbořic a bude si brát Kláru
Blahovou z Brna. Pokud někdo ví o nějaké překážce, která by snoubeneckým párům bránila v uzavření manželství,
tak prosíme o nahlášení na faře, pokud ne, tak na ně pamatujme ve svých modlitbách.

» » »

« « «

POUŤ KŘEPICE
Římskokatolická farnost Křepice zve na tradiční pouť „U Svaté“, která se bude konat v neděli 7. července 2019
v 15.00 hodin. Hlavním celebrantem bude P. PhDr Mgr. Zdeněk Jančařík SDB. Možno využít autobusové spojení
linkou 522 – ze Šitbořic v 13.45 a zpět z Křepic v 17.00 hodin.
CHARISMATICKÁ KONFERENCE BRNO
Rádi bychom vás pozvali na katolickou charismatickou konferenci, která se opět uskuteční v Brně, a to od
středečního večera až do nedělního dopoledne. Program visí vzadu na nástěnce, je opět zajímavý, nemáme to
daleko do Brna, tak zkuste zapřemýšlet, zda by nestálo za to, si to tam alespoň na jeden den jet prožít – návod je
níže.... Je to vždycky velmi povzbudivé vidět tolik lidí mladých, dětí, rodin, seniorů, vidět je při společné modlitbě.
Bývá to silný duchovní zážitek, zvláště sobotní program s modlitebním večerem. Doporučujeme.
Letošní Katolická charismatická konference se koná od středy 10. do neděle 14. července 2019
v Brně na výstavišti BVV.
Program konference tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, společná modlitba a bohoslužby.
Podrobný program na http://konference.cho.cz/
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