FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 36/2019
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích

1. září 2019

7.30

mše svatá (Za šitbořické farníky, na které už nikdo
nepamatuje)

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9.00

mše svatá NIKOLČICE

žehnání školních aktovek

10.30

mše svatá (František Jelínek, bratři a 2 rodiče)

14.00

svátostné požehnání NEBUDE

7.00

mše svatá (...)

18.00

modlitební společenství nad Božím slovem

7.00

mše svatá (...)

7.00

mše svatá (...)

18.00

mše svatá NIKOLČICE

18.00

rozjímavá modlitba růžence

(… Příteli, pojď si sednout dopředu …)

2. září
Pondělí 22. týdne v mezidobí

3. září
Památka sv. Řehoře Velikého,
papeže a učitele církve

4. září
Středa 22. týdne v mezidobí

5. září
Čtvrtek 22. týdne v mezidobí

6. září
Pátek 22. týdne v mezidobí
první pátek v měsíci

od 9.00 hodin svátostné návštěvy nemocných
19.00

mše svatá (poděkování za 30 let společného života)

7.00

mše svatá (Marie Navrátilová, rodiče, 2 bratry a sestra)

19.00

charismatické společenství v kostele

7.30

mše svatá (Za farníky)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

7. září
Sobotní památka Panny Marie

8. září 2019

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Narození Panny Marie
(… Kdo nenese svůj kříž, nemůže být …)

10.30

mše svatá (Josef a Stanislava Čermákovi, živá a zemřelá
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
* Dnes po mši svaté o půl jedenácté přijmeme mezi nás křesťany svátostí svatého křtu tři děti a to: Aneta Marie
Horáková, Jakub Dominik Zelinka a Vojtěch Kubalík. Pamatujme na tyto děti a jejich rodiče ve svých modlitbách.
* Dnes odpoledne nebude svátostné požehnání
* Bohoslužby v týdnu budou pravidelné, tak jak jsme zvyklí. Ještě ve středu bude ranní mše svatá, večerní nebude.
* V úterý zveme na modlitební společenství nad Božím slovem v 18.00 hodin v Klasu na staré škole. Zveme i nové
zájemce. Budeme se zamýšlet nad bohatstvím a krásou žalmů – starozákonních modliteb. Bible s sebou.
* Ve čtvrtek večer rozjímavý růženec.
* V pátek od 9.00 hodin svátostné návštěvy nemocných.
* Sobotní úklid kostela: URBÁNKOVÁ Růžena, ul. Pod Svatojánkem.
* V sobotu večer charismatické společenství.
* Příští neděli večer při poutní bohoslužbě v Horních Věstonicích vystoupí naše schóla mladých. Doporučujeme.
* 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: Bylo by dobré odevzdat co nejdříve přihlášky do náboženství, zatím jich mám opravdu jen pár.
Také opět prosím ty, kdo by se rádi zapojili do učení náboženství, nechť se nebojí a přijdou se za mnou domluvit.
Už se nám blíží také „Zlatá sobota“ v Žarošicích, tak prosím mládež, aby se domluvili na nesení naší sochy a aby si
všechno také nachystali.

» » »

« « «

POZVÁNÍ DO HORNÍCH VĚSTONIC
Příští neděli 8. září 2019 bude poutní mši svatou ke cti sv. Rosálie, patronky hornověstonické farnosti a kostela,
kterou bude celebrovat P. Pavel Pacner, mikulovský probošt, hudebně doprovázet naše schóla mladých SchOK.
Jste srdečně zváni. Bohoslužba začne v 18.00 hodin.
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