FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 30/2019
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích
7.30

mše svatá (Tomáš Konečný, živá a zemřelá rodina, duše v
očistci)

10.30

mše svatá (Marie Nevídalová, manžel, živá a zemřelá rodina)

14.30

hodová mše svatá NIKOLČICE

23. července
Svátek sv. Brigity,
řeholnice, patronky Evropy

7.00

mše svatá (Marie Kovaříková, živá a zemřelá rodina)

24. července
Středa 15. týdne v mezidobí
sv. Šarbela Machlůfa, kněze

7.00

mše svatá (František Matuška, otec a celá zemřelá rodina)

7.00

mše svatá (Jan Kaňa, manželka, zeť, pravnuk a zemřelá
rodina)

18.00

mše svatá NIKOLČICE

18.00

rozjímavá modlitba růžence

19.00

mše svatá (Josefa Hanáková, manžel, syn a zeť)

7.00

mše svatá (Petr Kašpar, živá a zemřelá rodina)

7.30

mše svatá (rodina Krupičkova, Vahalova, Chvátalova, živá a
zemřelá)

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9.00

mše svatá NIKOLČICE

(… Pane, nauč nás modlit se …)

10.30

mše svatá (Za farníky)

14.00

svátostné požehnání

21. července 2019

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
(… Ano, jen jedno je třeba …)

22. července

Svátek sv. Marie Magdalény

25. července
Svátek sv. Jakuba, apoštola

26. července
Památka sv. Jáchyma a sv. Anny,
rodičů Panny Marie

27. července
Památka sv. Gorazda a druhů

28. července 2019

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

Doba prázdnin a dovolených – nezapomínejte nám posílat pohledy z míst, které navštívíte.
* Dnes po mši svaté o půl jedenácté přijmeme mezi náš křesťany svátostí svatého křtu Viktorii Kateřinu Konečnou,
prosím pamatujme na ni i rodiče ve svých modlitbách.
* Dnes odpoledne nebude svátostné požehnání z důvodu hodové bohoslužby v Nikolčicích.
* Dnes je pravidelná měsíční sbírka. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost a podporu farnosti.
* Bohoslužby v týdnu budou pravidelné, tak jak jsme zvyklí o prázdninách.
* Ve čtvrtek večer rozjímavý růženec.
* Sobotní úklid kostela: VOZDECKÁ Oldřiška, ul. Nikolčická.
* 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.
* Slovo Otce Jiřího: Chci moc poděkovat vám všem, kdo jste si vzali za své letošní chaloupky a nakoupili našim

dětem potraviny. Sešlo se toho opravdu hodně, takže velké Pán Bůh zaplať a velké díky za vaši štědrost.
* 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.
V sobotu 24. 8. 2019 budou v našem kostele oddáni Radim Košvica od nás ze Šitbořic a bude si brát za svou
manželku Terezu Fraňkovou.
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.

» » »

« « «

VI. TĚŠANSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL
Přijměte pozvání na šestý ročník Těšanského hudebního festivalu – Festivalu ve vinici, který se koná na těšanské
kapličce nad vinohrady v sobotu 27. července 2019 od 17:00 hodin.
Program:
• Předprogram pro děti a rodiny s dětmi od 17:00
• Koncert v kapli: mladí talenti, Husak Quartet a další hosté od 18:00
• Muzicírování ve vinici od 20:00
• hudební žonglování pro děti
• uzená debrecinka a dobré víno
Na své si přijdou nejen milovníci klasiky, ale také fanoušci filmové hudby, lidové písně či moravského vínka.
Přijměte tedy pozvání k setkání, kdy se necháme inspirovat hudbou, jež dovede spojovat na cestě k porozumění
mezi lidmi dobré vůle. Společně si zazpíváme a vychutnáme jedinečný okamžik, kdy nad kopcem s kaplí a vinicemi
zapadá slunce. Akce se koná za každého počasí.
POUŤ KE SVATÉ ANNĚ DO BOŘETIC
Římskokatolická farnost Bořetice zve na tradiční svatoanenskou pouť, která se uskuteční v neděli 28. července
v parku před kostelem sv. Anny v 10.00 hodin. Hlavním celebrantem bude P. Lukáš Engelman z Ostravy –
Třebovic.
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