FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 38/2019
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích

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 Ramljaková, za zdraví a Boží ochranu)

(… Radujte se se mnou …)

14.00

svátostné požehnání

16. září
Památka sv. Ludmily, mučednice

19.00

chórová modlitba celého růžence

17. září
Úterý 24. týdne v mezidobí

15.00

pohřeb pí. Emilie Bláhova

18.00

modlitební společenství nad Božím slovem

18. září
Středa 24. týdne v mezidobí

17.30

mše svatá pro děti (Oldřich Fiala, manželka, synovec a
Marinella Fialová a za celou živou rodinu)

19. září
Čtvrtek 24. týdne v mezidobí

7.00

mše svatá (Jan Kaňa, rodiče, živá a zemřelá rodina)

18.00

mše svatá NIKOLČICE

18.00

rozjímavá modlitba růžence

20. září
Památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů,
korejských mučedníků

19.00

mše svatá (Marie Nováková, manžel, 2 syny a pravnuk)

7.00

mše svatá (P. František Kryštof Hoffmann)

21. září

MEZINÁRODNÍ DEN MÍRU - „A ZVONY ZVONÍ “

Svátek sv. Matouše,
apoštola a evangelisty

22. září 2019

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
DÍKŮVZDÁNÍ ZA ÚRODU

(… Slož účty ze svého správcovství …)

18.00 – 18.15 bude zvonit zvon „Panny Marie, Královny míru“
7.30

mše svatá (Jaroslav Kaňa, 2 rodiče, Marie Kokešová a
manžel)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

10.30

mše svatá (Poděkování za 50 let společného života, za přijatá
dobrodiní, za živou a zemřelou rodinu Vinčarovu)

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: 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 je pravidelná měsíční sbírka, a tak Pán Bůh zaplať za Vaše dary. K vaší informaci, hned po hodech nastoupí
malíři a začne se s výmalbou našeho kostela. Já se moc těším na to, že to bude čisté a hezké, ale je také zapotřebí
to zaplatit, a tak prosím na to myslete. Také pak budeme muset zde častěji uklízet než jindy. Tak zkuste i nad tím
popřemýšlet kdy a jak přiložit ruku k dílu.
* Dnes odpoledne bude svátostné požehnání.
* V pondělí večer jsme zváni k chórové modlitbě celého růžence.
* V úterý bude odpoledne requiem, při kterém se rozloučíme se s paní Emilií Blahovou a pak ji doprovodíme na
místo věčného odpočinku na náš hřbitov. Prosím pamatujme na ni i na pozůstalé ve svých modlitbách.
V podvečer zveme na modlitební společenství nad Božím slovem v 18.00 hodin v Klasu na staré škole.
* Ve středu začínají mše svaté pro děti, pro všechny děti, nejen pro třeťáky, ale i pro první, druhou, čtvrtou, pátou
třídu… a také předškoláky a školčata zveme na tuto mši svatou. Mše bude o půl šesté a od páté hodiny, budou mít
děti zkoušku písniček na faře. Prosíme rodiče, povzbuďte svoje děti do zpěvu a kluky k ministrování.
Večer pak bude společenství na staré škole v 19.00 hodin.
* Ve čtvrtek večer rozjímavý růženec.
* Sobotní úklid kostela: 9.00 velký předhodový úklid – prosíme o účast hlavně ochotnou mládež!

* Příští neděli bychom děkovali za letošní úrodu, a tak vás chci požádat, abyste přinesli v sobotu dopoledne něco
ze svých polí a zahrad, odpoledne to zde naaranžujeme a v pondělí pak odvezeme lidem, a hlavně dětem do
Diakonie Betlém v Kloboukách. Určitě něco najdeme k darování a máme stále zač děkovat. Nemusí to být zrovna
pytel brambor nebo koš ovoce, ale když každý přispějeme troškou tak nám neubyde a potřebným to pomůže.
Po loňských zkušenostech jsme byli požádáni spíše o zavařeniny a konzervované věci – s velkým množstvím mají
hodně práce, pokud nechtějí, aby se jim to neznehodnotilo. Přesto jsou velmi vděční a dopředu nám děkují za naši
specifickou podporu. Velké díky za vaši velkorysost.

* V týdnu začínáme také s výukou náboženství: zatím tyto třídy:
První třída – středa – ZŠ – 5. vyučovací hodina – Benýšková Marie
Druhá třída – pátek – ZŠ – 5. vyučovací hodina – Benýšková Marie
Třetí třída – středa – fara - 16.15 (sraz před farou) – O. Jiří
Čtvrtá třída – zatím volno
Pátá třída – zatím volno
Šestá třída – čtvrtek – 14.30 v Klasu – Ryšavá Anežka
Sedmá třída – zatím volno
Osmá třída – pondělí – 16.00 v Klasu – Navrátilová Hana
Devátá třída – pátek – fara – 16.15 – O. Jiří
Kdyby někdo chtěl pomoci s výukou náboženství, tak stále je to ještě možné.

* Slovo Otce Jiřího: Děkuji všem, kdo jste se včera zapojili do pouti do Žarošic, měl jsem radost, z tak velkého
počtu. Dík. Blíží se také doba, kdy budeme slavit hody a všichni to chceme mít pěkné, tak i já na faře. Tak bych vás
chtěl poprosit na brigádu umývání oken na faře. Kdo můžete přijďte. Zvu vás na pondělí na devátou hodinu. Moc
děkuji.

» » »

« « «

VÝZVA KE ZVONĚNÍ ZVONŮ V SOBOTU 21. ZÁŘÍ 2019
Dne 21. září si naše společnost připomíná Mezinárodní den míru.
Tento den v rámci Evropského roku kulturního dědictví proběhne další ročník akce „A zvony zvoní“, která má za cíl
v jeden okamžik rozeznít v celé Evropě co největší počet zvonů na zdůraznění nesmírné hodnoty míru a významu
společně sdíleného kulturního dědictví. Prosíme, aby se v sobotu 21. září v době od 18 do 18:15 hodin rozezněly
kostelní zvony jako připomínka Mezinárodního dne míru.
P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D, CssR, generální sekretář ČBK
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