FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 33/2019
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích

11. srpna 2019

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
(. Kdo mnoho dostal, od toho se mnoho očekává .)

7.30

mše svatá (František Matuška, syn a 2 rodiče)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

10.30

mše NENÍ

19.00

modlitba novény k sv. Filoméně

7.00

mše svatá (Manželé Nevídalovi)

(Hodonín - poutní mše - hlavní celebrant O. Jiří)

12. srpna
Pondělí 19. týdne v mezidobí

13. srpna
Úterý 19. týdne v mezidobí

Fatimský den v Žarošicích (mše svatá v 19.00 – O. Marcel Javora)

14. srpna
Památka sv. Maxmiliána Marie
Kolbeho, kněze a mučedníka

7.00

mše svatá (Cyril Tomanec, manželka, 4 dcery, 4 zetě, pravnuk
Tomáš)

15. srpna

7.00

mše svatá (Za bohoslovce, za nová kněžská a řeholní povolání)

Slavnost
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

18.00

mše svatá NIKOLČICE

18.00

rozjímavá modlitba růžence

19.00

mše svatá (Za nenarozené děti)

7.00

mše svatá (Na úmysl dárce)

7.30

mše svatá (Za farníky)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

16. srpna
Pátek 19. týdne v mezidobí

17. srpna
Sobotní památka Panny Marie

18. srpna 2019

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
(… Oheň jsem přišel vrhnout na zem …)

10.30

mše svatá (Metoděj Franěk, manželka, syn, celá živá rodina)

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

Doba prázdnin a dovolených – nezapomínejte nám posílat pohledy z míst, které navštívíte.
* Dnes není mše svatá o půl jedenácté, ani odpoledne svátostné požehnání.
* Bohoslužby v týdnu budou pravidelné, tak jak jsme zvyklí.
* V úterý je v Žarošicích tradiční Fatimský den.
* Ve čtvrtek je velká církevní slavnost s doporučenou účastí na bohoslužbách a večer rozjímavý růženec.
* Sobotní úklid kostela: LEJSKOVÁ Iveta, ul. Osvobození.
* Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka – Pán Bůh zaplať za Vaše dary. Po obou bohoslužbách bude žehnání
květin a bylin, tak si je určitě přineste.
* 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: V úterý vás všechny zvu na pouť do Žarošic na tzv. „třináctku“, otec Josef nás požádal o
zajištění liturgie. Tak bych byl rád, kdyby to všechno proběhlo v radosti a s láskou. Takže kdo můžete, jeďte, zvláště
zvu všechny ministranty, mládež a paní Navrátilová Vás osloví ohledně modlitby svatého růžence. Autobus pojede
od dolní zastávky tak jako vždycky v 17.30. Děkuji.

* Na stolku pod kůrem máte přihlášky do náboženství, tak je prosím vyplnit a co nejdříve dát panu faráři do
schránky. Také prosíme katechety a ty, kdo by chtěli vyučovat náboženství, aby se s panem farářem co nejdříve
spojili.

* 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 taky ze Šitbořic.
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.

* Charita se na nás obrací s prosbou o podporu petice za udržení domácí zdravotní péče, provozované Charitou.
Petice je určena Parlamentu ČR, aby podfinancování této služby bylo řešeno na vyšší úrovni. Bližší informace na
internetu: domajedoma.charita.cz.
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