FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 31/2020
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích
7.30

mše svatá (Za těžce nemocnou osobu)

10.30

mše svatá (za zemřelou Marii Zoubkovou)

14.30

NIKOLČICE hodová mše svatá

28. července
Úterý 17. týdne v mezidobí

7.00

mše svatá (Za lidi na cestách a na dovolených)

29. července
Památka sv. Marty

15.00

pohřeb p. Růžena Nevídalová

26. července

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
(... Království nebeské je jako poklad ...)
sv. Jáchyma a Anny, rodičů P. Marie

27. července
Památka sv. Gorazda a druhů

30. července
Čtvrtek 17. týdne v mezidobí

7.00

mše svatá (Za nenarozené děti)

18.00

mše svatá NIKOLČICE

31. července
Památka sv. Ignáce z Loyoly,
kněze

19.00

mše svatá (Za lidi z naší farnosti, kteří ztratili víru)

1. srpna
Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori
biskupa a učitele církve
2. srpna

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
(... ...)

po mši bude tichá eucharistická adorace
7.00

mše svatá (Božena Kaňová, živá a zemřelá rodina)
19.00 - charismatická modlitba v kostele

7.30

mše svatá (Za farníky)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

10.30

mše svatá (Petr Masařík – od ročníku)

14.00

svátostné požehnání

POVINNÉ ROUŠKY, DESINFEKCE RUKOU a nechodit na bohoslužby s příznaky respirační nemoci.
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 – mobil 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…)

PRÁZDNINY a DOVOLENÉ – nezapomínejte nám posílat pohledy z míst, která navštívíte!

INFORMAČNÍ SERVIS
* Dnes (26. července) nebude odpolední svátostné požehnání.
* V pondělí mše svatá není.
* V úterý mše svatá ráno.
* Ve středu nebude ranní mše svatá, odpoledne je pohřeb.
* Ve čtvrtek mše svatá ráno a večer v Nikolčicích.
* V pátek mše svatá večer a po ní tichá adorace.
* V sobotu ráno mše svatá a večer charismatická modlitba.
* Sobotní úklid kostela: ZOUBKOVÁ Ludmila, ul. Osvobození.
* Příští neděli budou pravidelné bohoslužby.
Připomínáme možnost přihlásit se k přijetí svátosti biřmování – arch na stolku pod kůrem. Upřesnění – v době, kdy
bude osoba přijímat tuto svátost musí mít nejméně čtrnáct let.
Ohledně poutí do Žarošic, protože autobus není nejlevnější záležitost a nikdy nevíme kdo pojede, protože i starší
lidé se bojí kvůli koronaviru, tak na příští sobotu, která bude 13. srpna se prosím závazně přihlašujte zapsáním se
na arch na stolku pod kůrem.
Novénu ke sv. Filoméně se můžeme modlit od 3. srpna. Texty jsou ke stažení na farních stránkách.
Slovo Otce Jiřího:
Na základě datových podkladů o vývoji epidemie covid-19 a doporučení epidemiologů dochází od soboty 25.
července opětovně k povinnosti nošení roušek. Povinnost nosit roušky platí na území celé České republiky s
účinností od 25. 7. 2020 od 0:00 hodin pro hromadné akce ve vnitřních prostorách s počtem účastníků nad 100
osob v daný čas. Je nutné dodržovat i předchozí hygienická opatření jako např. používání dezinfekce při vstupu do
kostela, časté větrání a úklid společných prostor.
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