FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 47/2020
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích
10.00

15. listopadu

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

mše svatá bez účasti lidu (Za farníky) (TV info kanál / YouTube)
10.45 – 11.30 podávání sv. přijímání v kostele

svátostné požehnání až do odvolání nebude

(...každému dal hřivny podle jeho
schopností a odcestoval...)

od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě

NA BOHOSLUŽBĚ MŮŽE BÝT V KOSTELE MAX 6 LIDÍ!

od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě

16. listopadu
Pondělí 33. týdne v mezidobí

16.30 – 17.30 příležitost ke svátosti smíření a přijetí Eucharistie

18.00

od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě

17. listopadu
Památka sv. Alžběty Uherské,
řeholnice
v 17.11 hodin se rozezní kostelní zvony

mše svatá (Na úmysl našeho papeže Františka)

16.30 – 17.30 příležitost ke svátosti smíření a přijetí Eucharistie

18.00

mše svatá (Marie Matýšková, manžel, 2 rodiče, živá rodina)
od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě

18. listopadu
Středa 33. týdne v mezidobí

16.30 – 17.30 příležitost ke svátosti smíření a přijetí Eucharistie

18.00

mše svatá (Za bohoslovce)
od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě

19. listopadu
Čtvrtek 33. týdne v mezidobí

16.30 – 17.30 příležitost ke svátosti smíření a přijetí Eucharistie

18.00

mše svatá (Za zemřelé biskupy a kněze brněnské diecéze)
mše svatá NIKOLČICE nebude
od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě

20. listopadu
Pátek 33. týdne v mezidobí

16.30 – 17.30 příležitost ke svátosti smíření a přijetí Eucharistie

18.00

mše svatá (Jan Konečný, rodiče a sourozence)

7.00

mše svatá (Za zdravotníky a za všechny nemocné Covidem19)

21. listopadu
Památka Zasvěcení Panny Marie
v Jeruzalémě

od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě

16.30 – 17.30 příležitost ke svátosti smíření a přijetí Eucharistie

19.00 - charismatická modlitba v kostele
10.00

22. listopadu

Slavnost
JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
(...Až přijde Syn člověka ve své
slávě...)

mše svatá bez účasti lidí (Za farníky) (TV info kanál / YouTube)
10.45 – 11.30 podávání sv. přijímání v kostele

svátostné požehnání až do odvolání nebude !!!
od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě

POVINNÉ ROUŠKY NA VŠECH BOHOSLUŽBÁCH, POVINNÁ 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
Po nedělní mši svaté bude možnost přistoupit ke svatému příjímání. Eucharistie se bude podávat do 11.30.
Nezapomeňme při vstupu do kostela dodržovat rozestupy, dezinfekce a roušky jsou již samozřejmostí. Prosíme
abyste dodržovali i počet osob, který je v současné době šest lidí v kostele. Takže vždy event. chvilku počkat, až
se kostel vyprázdní a pak přistoupit ke přijímání. Přijímáme na ruku, v krátkosti pozdravím Svátostného Spasitele
a opouštím kostel. I po cestě se můžu usebrat a modlit se.
Vzhledem k pandemii jsou upraveny časy bohoslužeb. Ve farnosti Nikolčice – zatím mše svaté nebudou.
Ve farnosti Šitbořice budou večerní mše svaté od pondělí do pátku vždy 18.00 hodin v kostele. V sobotu pak bude
mše svatá ráno v 7.00 hodin. Účastníků bohoslužby může být šest, a tak zveme na slavení mše svaté ty, kteří si
zadali intenci na ten den. Je to i na nástěnce v kostele, před kostelem a na internetu…
Někteří z vás žádají o zpověď, a tak bychom rádi všem zájemcům vyšli vstříc. Od pondělí do soboty se bude
zpovídat vždy od půl páté do půl šesté i s podáním Eucharistie po zpovědi. Prosím dodržujte všechny předepsané
podmínky a nezapomínejme i na rozestupy. Zpovídat se bude v zákristii. Zveme zvláště děti a mládež ale nejen
je…
Příští neděli od 10.55 do 11.30 opět možnost přijít do kostela a přijmout eucharistii. Také příští neděli dá-li Bůh by
byla mše svatá v deset hodin, opět na kabelové televizi a na YouTube. Děkujeme všem, kdo se do přenosu
zapojili i panu starostovi za umožnění přenosu do kabelové televize.
Každý den a prosím o využívání této možnosti, je otevřen kostel k soukromé modlitbě, adoraci… od 15.00 do
18.00 hodin. Dodržujme všechny hygienické podmínky. Prosím, využívejme tuto možnost. Kostel je dost velký a
dost prostorný, tak se nemusíte bát. Nezapomínejme, že stále můžeme vyzískat plnomocné odpustky pro naše
drahé zemřelé. Je to mimořádná doba. Prosím, přicházejte se modlit, třeba jen krátce, ale přijďte. Modlitbou
zmůžeme nejvíce. Pojďme proto tuto pandemii zastavit modlitbou. Modleme se doma, ale i tady v kostele.

Biskup Vojtěch vyhlašuje na čtyři následující středy
(11. listopadu, 18. listopadu, 25. listopadu a 2. prosince)
v brněnské diecézi dobrovolný, vědomý a citelný půst za ukončení pandemie,
k němuž můžeme přidat také almužnu na nějaký dobrý účel.
SLOVO OTCE JIŘÍHO K FONDU PULS
Každý rok každá farnost platí tzv. desátek. Letos nám byl vypočítaný na 225.661 Kč. Díky nám, kteří jsme
donátoři a naším darům se toto číslo snížilo o 60.053 Kč. Stále nám zbývá uhradit 165.608 Kč.
Tak Vás chci požádat, abyste na to pamatovali při vašich darech na kostel, v tuto dobu tu máme kasičku.
Jinak kdo z Vás by se chtěl ještě zapojit do donátorství a takto přispívat na svou farnost, tak se může spojit s
Evou Čermákovou, která vám s tím pomůže nebo také se mnou. Tyto informace byly za farnost Šitbořice.
Letos jsme měli veliké výdaje, něco jsem už zase naspořil, ale i tak vás žádám o finanční pomoc.
V Nikolčicích je to výš příspěvku, kterou musíme zaplatit je 51.383 Kč, od donátorů jsme získali 2.220 Kč,
tedy zbývá uhradit 49.163 Kč. Tak díky, že na to budete pamatovat.

* Sobotní úklid kostela: NOVÁKOVÁ Jana, ul. Kuchyňka.
PROSBA O POMOC
Potravinová banka pro potřebné prosí o darování trvanlivých potravin pro potřebné lidi. Z tohoto důvodu prosíme
vás všechny, kteří v těchto dnech budete nakupovat v supermarketech o vaši podporu těmto potřebným.
Prokazovat milosrdenství slabým a potřebným patří mezi základní DNA KŘESŤANA. Díky vám.
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