FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 42/2019
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích

13. října 2019

7.30

mše svatá (Václav Nevídal, rodiče, živá a zemřelá rodina)

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9.00

mše svatá NIKOLČICE

(... Vstaň a jdi. Tvá víra tě zachránila ...)

10.30

mše svatá (Pavlína Vozdecká, manžel, 2 rodiče, 3 zetě)

MISIJNÍ KOLÁČ – Fatimský den Žarošice

14.00

svátostné požehnání nebude

14. října
Pondělí 28. týdne v mezidobí

19.00

chórová modlitba celého růžence v latině

15. října
Památka sv. Terezie od Ježíše,
panny a učitelky církve

6.30

mše svatá (Ladislav Štuchal, manželka, sourozenci, rodiče)

18.00

modlitební společenství nad Božím slovem

16. října
Středa 28. týdne v mezidobí

17.30

mše svatá pro děti (Veronika Tesařová, manžel, dcera, 2
syny, švagra a 2 rodiče)

6.30

mše svatá (Františka Viktorínová, manžel, 2 rodiče, celá živá a
zemřelá rodina)

18.00

mše svatá NIKOLČICE

18.00

rozjímavá modlitba růžence

19.00

mše svatá (Pavel Nevídal, živá rodina)

7.00

mše svatá (Josef a František Koneční, živá a zemřelá rodina
Konečná a Zoubková)

20. října 2019

7.30

mše svatá (Karel Konečný, manželka Josefa a rodiče)

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9.00

mše svatá NIKOLČICE

(... nalezne Syn člověka na zemi víru? ...)

10.30

mše svatá (Za farníky)

MISIJNÍ NEDĚLE

14.00

svátostné požehnání

sv. Markéty Marie Alacoque

17. října
Památka sv. Ignáce Antiochijského,
biskupa a mučedníka

18. října

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

19. října

Sobotní památka Panny Marie

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 bude misijní koláč, který budeme nabízet před kostelem za dobrovolný dar pro misie. Pán Bůh zaplať za
Vaši štědrost.
* Dnes je poslední fatimský den v Žarošicích za účasti českobudějovického biskupa O. Pavla Posáda. Odjezd
autobusu už v 16.30 hodin od dolní zastávky.
* Bohoslužby v týdnu budou pravidelné, tak jak jsme zvyklí, jen v úterý a ve čtvrtek bude bohoslužba už o půl
hodiny dříve kvůli malířům!
* V pondělí večer jsme zváni k chórové modlitbě celého růžence v latině – univerzálním jazyku církve za misie.
* V úterý zveme na modlitební společenství nad Božím slovem v 18.00 hodin v Klasu na staré škole.
* Ve středu mše svatá pro děti. Před mší svatou je zkouška zpěvu při liturgii.
* Ve čtvrtek večer rozjímavý růženec.
* Sobotní úklid kostela: ZOUBKOVÁ Marie, ul. Divácká.
* Příští neděli je Misijní neděle a bude sbírka na misie.

* 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.
*Od tohoto týdne už začala výmalba našeho kostela, tak prosím především o opatrnost. A v sobotu pak vždycky o
větší úklid kostela. Prosím i ty, kteří normálně nechodí na úklid, tak aby se zapojili. Děkuji.

* Rozpis výuky náboženství:

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 – úterý – KLAS – 16.00 – Dana Košvicová
Pátá třída – úterý – ZŠ – 7.10-7.40 – Andrea Hrodková
Šestá třída – čtvrtek – 14.30 v Klasu – Ryšavá Anežka
Sedmá třída – čtvrtek – ZŠ – 7.10-7.40 – Andrea Hrodková
Osmá třída – pondělí – 16.00 v Klasu – Navrátilová Hana
Devátá třída – pátek – fara – 16.15 – O. Jiří
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