FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 35/2020
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích

23. srpna

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
(Za koho lidé pokládají Syna člověka?)

7.30

mše svatá (Josef Konečný, manželka, 2 rodiče a bratr Jan)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

10.30

mše svatá (Za farníky)
svátostné požehnání nebude

24. srpna

Svátek sv. Bartoloměje,
apoštola

25. srpna
Úterý 21. týdne v mezidobí

7.00

mše svatá (Oldřich Dostál, 2 bratři, rodiče a duše v očistci)

26. srpna
Středa 21. týdne v mezidobí

7.00

mše svatá (Marie Viktorinová, manžel, celá živá a zemřelá
rodina)

27. srpna
Památka sv. Moniky

7.00

mše svatá (Manželé Nevídalovi)

18.00

mše svatá NIKOLČICE

28. srpna
Památka sv. Augustina,
biskupa a učitele církve

19.00

mše svatá (Ladislav Nevídal, manželka, 2 rodiče)
po mši svaté tichá eucharistická adorace

7.00

mše svatá (Ladislav Košvica, živá a zemřelá rodina)

30. srpna

7.30

mše svatá (Za farníky)

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9.00

mše svatá NIKOLČICE

(... zapři sám sebe a následuj mě …)

10.30

mše svatá (František Viktorin, manželka, děti)

v 10.30 žehnání školních aktovek

14.00

svátostné požehnání

29. srpna
Památka Umučení sv. Jana Křtitele

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, které navštívíte!

INFORMAČNÍ SERVIS
* Dnes (23. srpna) po mši svaté v 10.30 přijmeme mezi nás křesťany svátostí svatého křtu Ondřeje Vozdeckého,

prosíme pamatujme na toto díte, rodiče a kmotry ve svých modlitbách. Odpoledne nebude svátostné požehnání.
* V pondělí mše svatá není, dopoledne od devíti hodin umývání oken na faře (viz níže).
* V úterý a ve středu mše svatá ráno.
* Ve čtvrtek mše svatá ráno, večer mše svatá v Nikolčicích.
* V pátek mše svatá večer a po ní tichá eucharistická adorace.
* V sobotu ráno mše svatá.
* Sobotní úklid kostela: URBÁNKOVÁ Růžena, ul. Pod Svatojánkem.
* Příští neděli budou pravidelné bohoslužby s požehnání dětem na začátek školního roku. Naši školáci mají už
těsně před nástupem do škol, tak při mši svaté o půl jedenácté jim budou požehnány aktovky, brašny, ... Také
prosíme o vyzvednutí si přihlášky do náboženství a hlavně ji pak vyplněnou odevzdat na faru. Zatím jich máme asi
deset. Také prosíme zájemce o vyučování náboženství, aby se už přišli domluvit za O. Jiřím.
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.
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 pro hromadné akce ve vnitřních prostorách s počtem
účastníků nad 100 osob v daný čas (u nás se to týká hlavně nedělních bohoslužeb).
Je nutné dodržovat i předchozí hygienická opatření jako např. používání dezinfekce při vstupu do kostela, časté
větrání a úklid společných prostor.
Na faře jsou již částečně sundané záclony a závěsy, tak bych chtěl poprosit ženy, holky, slečny – ty co mají
prázdniny, kdyby mohly přijít poumývat okna a udělat tam generální úklid. Tedy zvu vás na pondělí na devátou
hodinu. Moc díky.
S úklidem je spojená i druhá prosba. Opět nás požádal otec rektor z kněžského semináře o brigádu. Bohužel ji
zavolal docela pozdě a potřeboval by nás 29. srpna. Prosím, abyste o tom popřemýšleli a dali mně vědět do středy,
kdo máte zájem, kdo můžete jet i s autem. Jelo by se pak v sobotu po ranní mši svaté. Já tady budu mít svatbu, tak
s vámi jet nemůžu, ale doporučuji, kdo se cítíte a můžete – jeďte, je to opět velká služba. Děkuji – a oběd otec
rektor zajistí.
Mluvil jsem s paní Hladkou, zástupkyní CK Hladký. Pouť, kterou máme již zaplacenou se uskuteční (dá-li Bůh) od
17. do 24. dubna 2021. Program zůstává stejný. Myslím, že je hezký a dobře naplánovaný. Máme se na co těšit.
Přesto pokud někdo z vás s tím má jakýkoliv problém, tak prosím ať si to sám vytelefonuje s CK. Než se odhlásíte,
tak to opravdu zvažte. Lurdy jsou nádherné poutní místo a určitě to stojí za to. Kdyby někdo měl zájem jet a není
přihlášený, tak přijďte za mnou, zrovna tak vy, kteří by jste se event odhlásili, tak mě o tom informujte.
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