FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 28/2019
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích

7. července 2019

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

8. července
Pondělí 14. týdne v mezidobí

9. července
Úterý 14. týdne v mezidobí

10. července
Středa 14. týdne v mezidobí

11. července

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

15.00

VRANOV U BRNA – pohřeb jáhna p. Josefa Havláta

7.00

mše svatá (František Matuška, manželka, živá a zemřelá
rodina)

7.00

mše svatá (Jindřich Franěk, manželka a duše v očistci)
19.00 - zahájení Katolické charismatické konference na BVV

7.00

Svátek sv. Benedikta,
opata, patrona Evropy

12. července
Pátek 14. týdne v mezidobí

mše svatá (František Zoubek, manželka, živá rodina a duše v
očistci)
Katolická charismatická konference na BVV – program od 9.00

18.00

rozjímavá modlitba růžence

7.00

mše svatá (Za živé a zemřelé členy „Živého růžence“)
Katolická charismatická konference na BVV – program od 9.00

7.00

13. července
Sobotní památka Panny Marie

mše svatá (František Hanák, živá a zemřelá rodina)
Katolická charismatická konference na BVV – program od 9.00
Fatimská pouť v Žarošicích – mše svatá v 19.00 hodin

14. července 2019

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
(… A kdo je můj bližní? ...)

7.30

mše svatá (Za farníky)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

10.30

mše svatá (Marinella Fialová a Robert Křístek)

14.00

svátostné požehnání

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.
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, které navštívíte.
* Dnes odpoledne nebude svátostné požehnání. Dnes odpoledne je tradiční cyrilometodějská pouť v Křepicích u
„Svaté“.
* Bohoslužby v týdnu budou pouze ráno.
* Ve čtvrtek večer rozjímavý růženec.
* Sobotní úklid kostela: HUTÁKOVÁ Bohumila, ul. Osvobození
* 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 prohlídnout na nástěnce v kostele.
* Tento týden bude probíhat na Výstavišti v Brně Katolická charismatická konference. Bude od středy večer do
neděle dopoledne. Doporučujeme vám navštívit konferenci, jsou tam vždy zajímavé přednášky, možnost modliteb
za sebe navzájem a večery pak mají už svůj daný ráz. Kdo si třeba netroufnete v těchto vedrech někam cestovat,
tak i televize Noe, bude přenášet přímým přenosem odpolední bohoslužby z Výstaviště.
* Děkujeme těm, kdo byli na brigádě v olomouckém semináři. Celkem jelo 11 brigádníků, kteří udělali velký kus
práce. Moc Vám děkujeme i jménem otce rektora.
* Blíží se nám také farní chaloupky pro děti, a tak vzadu na stolíku je možnost si vzít z krabičky papírek na kterém
je napsané co by děti přivítaly na chaloupkách. Můžete to zakoupit a dát na faru pod přístřešek. Moc vám
děkujeme.
* Otec Josef Pohanka ze Žarošic nás požádal, abychom si vzali na starost srpnový fatimský den (úterý 13. srpna).
Prosím, poznačte si to do kalendářů a diářů a udělejte si v tento den čas. Potřebujeme lektory na čtení, ministranty,
předmodlovače růžence a v neposlední řadě mládež – chlapce na nesení milostné sochy Panny Marie.

* 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.

» » »

« « «

CHARISMATICKÁ KONFERENCE BRNO
Rádi bychom vás pozvali na katolickou charismatickou konferenci, která se opět uskuteční v Brně a to od středy
večera až do neděle 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.
Je to vždycky velmi povzbudivé vidět tolik lidí mladých, dětí, rodin, seniorů 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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