FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 37/2020
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích

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

7. září
Pondělí 23. týdne v mezidobí

8. září

Anežka Strašáková, syn, celá živá a zemřelá rodina

Svátek Narození Panny Marie

Josef Kaňa, manželka, celá živá a zemřelá rodina

9. září
Středa 23. týdne v mezidobí

15.00

pohřeb (Božena Zoubková)

Anna Fraňková a manžel

10. září
Čtvrtek 23. týdne v mezidobí

11. září
Pátek 23. týdne v mezidobí

12. září

19.00

mše svatá (Antonie Vozdecká, 2 rodiče, živá rodina)

7.00

mše svatá (Jan Urbánek, manželka, rodiče a sourozence)

7.30

mše svatá (Za farníky)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

10.30

mše svatá (Stanislava Čermáková, manžel, živá a zemřelá
rodina...)

14.00

svátostné požehnání

Jména Panny Marie
„Zlatá sobota“ v Žarošicích
13. září

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
(...kolikrát mám odpustit svému
bratru…)

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 – 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 (6. září) odpoledne bude svátostné požehnání.

* Od pondělí do čtvrtka bude O. Jiří mimo farnost, mše svaté tedy v tyto dny nebudou.
* Ve středu odpoledne v 15.00 hodin bude requiem, při kterém se rozloučíme s paní Boženou Zoubkovou. Prosím
pamatujme na ni i na pozůstalé ve svých modlitbách.
* V pátek večer mše svatá a po ní setkání s biřmovanci.
* V sobotu ráno mše svatá.
* Sobotní úklid kostela: KRUPIČKOVÁ Marie, ul. U cihelny.
* Příští neděli budou pravidelné bohoslužby.
V sobotu bude v Žarošicích „Zlatá sobota“. Letos nepojede autobus, ale krojovaní se sochou pojedou individuálně.
Prosíme, aby se krojovaní spojili s Veronikou Halasovou. My bychom se pak sešli, tak jako každý rok na
křižovatce u školy nad Žarošicemi a to v 15.45 hodin. Pokud by někdo chtěl jít pěšky, tak v 10.00 hodin od
bytovek.
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.
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 eventuelně odhlásili, tak mě o tom informujte.
Svatební ohlášky:
Dne 12. září 2020 budou v kostele ve Velkých Němčicích oddání Marek Navrátil od nás ze Šitbořic a bude si brát
Moniku Matýškovu z Velkých Němčic.
Dne 19. září 2020 budou v kostele v Blažovicích oddáni Karel Novák od nás ze Šitbořic a bude si brát Markétu
Řičánkovou z Blažovic.
Pamatujme na ně ve svých modlitbách
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