FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 37/2019
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích

8. září 2019

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

7.30

mše svatá (Za farníky)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

10.30

mše svatá (Josef a Stanislava Čermákovi, živá a zemřelá
rodina)

14.00

svátostné požehnání

7.00

mše svatá (...)

18.00

modlitební společenství nad Božím slovem

7.00

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

9. září
Pondělí 23. týdne v mezidobí

10. září
Úterý 23. týdne v mezidobí

11. září
Středa 23. týdne v mezidobí

12. září
Čtvrtek 23. týdne v mezidobí

7.00

mše svatá (Jan Urbánek, manželka, 2 rodiče)

18.00

mše svatá NIKOLČICE

Jména Panny Marie

18.00

rozjímavá modlitba růžence
Fatimský den v Žarošicích

13. září
Památka sv. Jana Zlatoústého,
biskupa a učitele církve

19.00

mše svatá (Poděkování za 80 let života)

14. září

7.00

mše svatá (Antonie Vozdecká, 2 rodiče, živá rodina)

Svátek Povýšení svatého kříže

10.00 - odchod pěších poutníků; 15.00 - odjezd autobusu

„ZLATÁ SOBOTA“ V ŽAROŠICÍCH

15. září 2019

7.30

mše svatá (Za farníky)

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9.00

mše svatá NIKOLČICE

Panny Marie Bolestné

10.30

mše svatá (Rodina Ramljakova, za zdraví a Boží ochranu)

(… Radujte se se mnou …)

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 odpoledne bude svátostné požehnání.

* Dnes odpoledne si můžete udělat výlet na Pálavu a v 18 hodin navštívit poutní bohoslužbu v opraveném kostele
sv. Rozálie v Horních Věstonicích, při které bude zpívat naše schóla mladých. Jste srdečně zváni.
* Bohoslužby v týdnu budou pravidelné.
* V úterý zveme na modlitební společenství nad Božím slovem v 18.00 hodin v Klasu na staré škole.
* Ve čtvrtek večer rozjímavý růženec.
* V sobotu můžeme společně prožít „Zlatou sobotu v Žarošicích“, tak vás co nejsrdečněji zveme na tuto pouť.
Opět prosíme mládež, aby se oblékla do našich pěkných krojů a v průvodu pak nesli sochu Panny Marie, také je
žádáme, aby si nezapomněli k tomu vše potřebné připravit, nosítka, mašle, kvítí…
Autobus pojede od zastávky v 15 hodin a společně se setkáme na obvyklém místě tedy v zatáčce nad Žarošicemi
u školy v 15.45 hodin. Tak přijďte, kdo můžete, a vyprošujme si všechny potřebné milosti.
* Sobotní úklid kostela: URBÁNKOVÁ Růžena, ul. Pod Svatojánkem.
* Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka. Děkujeme vám za podporu farnosti.
* 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.

» » »

« « «

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.

POZVÁNÍ DO NESVAČILKY
Poutní bohoslužba u rozestavěné kaple Panny Marie Bolestné v Nesvačilce bude slavena v neděli 15. září 2019
v 10.30 hodin. Stavba kaple pokračuje již několik let. Jak uvádí duchovní správce P. René Strouhal: „V interiéru na
tubusu z lamel jsou zvěčněna všechna věnování s prosbami a děkováními dárců z různých koutů tuzemska i
zahraničí. Po osazení velkého vnitřního kříže bude stavba uzavřena střechou s věží a vnějšek stavby oplášťován.
Na příští rok zbývá realizace podlah, kůru a vnitřního vybavení. Ještě bude potřeba cca 4 miliony korun."
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