FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 36/2020
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích

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

7.00

mše svatá (Rodina Rozkydalova a Brabcova)

31. srpna
Pondělí 22. týdne v mezidobí

1. září
Úterý 22. týdne v mezidobí

2. září
Středa 22. týdne v mezidobí

3. září
Památka sv. Řehoře Velikého,
papeže a učitele církve
4. září
Pátek 22. týdne v mezidobí

mše svatá nebude

17.00

mše svatá (Jan Kaňa, rodiče, zemřelá rodina)

7.00

mše svatá (Jan Kaňa, manželka, 2 rodiče)

18.00

mše svatá NIKOLČICE

od 9.00 svátostné návštěvy nemocných

19.00

mše svatá (František Kokeš, 2 rodiče, živá a zemřelá rodina…)

7.00

mše svatá (Poděkování za dar 40 let společného života…)

první pátek v měsíci

5. září
Sobotní památka Panny Marie
19.00 - charismatická modlitba v kostele

6. září

7.30

mše svatá (František Urbánek (od ročníku))

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9.00

mše svatá NIKOLČICE

(... kde jsou dva nebo tři v mém jménu
tam jsem já uprostřed nich ...)

10.30

mše svatá (Anna Nevídalová, manžel, bratr Augustin, rodina...)

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…)

INFORMAČNÍ SERVIS
* Dnes (30. srpna) při mši svaté v 10.30 žehnání školákům a studentům, odpoledne svátostné požehnání.
* V pondělí ráno mimořádně mše svatá.
* V úterý nebude mše svatá.
* Ve středu odpoledne první dětská mše svatá a po ní setkání prvokomunikantů a jejich rodičů s knězem.
* Ve čtvrtek mše svatá ráno, večer mše svatá v Nikolčicích.
* V pátek dopoledne svátostné návštěvy nemocných a večer mše svatá a po ní první informativní schůzka
s biřmovanci – nutné přijít!
* V sobotu ráno mše svatá.
* Sobotní úklid kostela: RYŠAVÁ Anežka, ul. Dlouhá.
* Příští neděli budou pravidelné bohoslužby.
Také prosíme o vyzvednutí si přihlášky do náboženství, a hlavně ji pak vyplněnou odevzdat na faru.
A 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.
Děkuji moc všem, kteří přišli v pondělí na brigádu na faru. Díky.
Na brigádu do kněžského semináře, se nepřihlásil nikdo, takže nemůžu říct děkuji a panu rektorovi jsem to musel
takto oznámit. Tak třeba příště.
Příští sobotu by měla být pouť do Žarošic, vzhledem k současnému stavu epidemie se nebude domlouvat autobus
a tedy, každý, kdo chce na pouť jet, tak musí po vlastní ose.
Prosím do středy o odevzdání přihlášek do náboženství. Protože je málo dětí, a zřejmě tedy budou i některé třídy
společně, tak potřebuji vědět přesný počet.
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 byste se event odhlásili, tak mě o tom informujte.
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