FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 07/2021
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích

14. února

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

10.00

mše svatá (Za farníky) (TV video kanál / YouTube)
10.55 – 11.30 podávání sv. přijímání v kostele

(… Chceš-li můžeš mě očistit ...)

od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě
NA BOHOSLUŽBĚ MŮŽE BÝT V KOSTELE 10% KAPACITY MÍST NA SEZENÍ – U NÁS JE TO 30 OSOB

15. února

Pondělí 6. týdne v mezidobí

od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě

17.00

16. února

Úterý 6. týdne v mezidobí

od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě

18.00

den přísného postu

18. února

Čtvrtek po Popeleční středě

18.00

mše svatá (Veronika Tesařová, manžel, děti, švagr...)

18.45

udělování popelce + svaté přijímání … 19.15

14.00

pohřeb p. František Vozdecký
od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě

19. února

Pátek po Popeleční středě

mše svatá (Ladislav Drabálek, manželka, 2 rodiče)
od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě

17. února

POPELEČNÍ STŘEDA

mše svatá s udílením popelce NIKOLČICE

od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě

18.00

mše svatá (Petr Masařík, živá a zemřelá rodina)

7.00

mše svatá (Marie Křivá, manžel, sestra)

20. února

od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě

Sobota po Popeleční středě

19.00 - charismatická modlitba chval v kostele

21. února

1. NEDĚLE POSTNÍ
(...Duch vyvedl Ježíše na poušť...)

10.00

mše svatá (Za farníky) (TV video kanál / YouTube)
10.55 – 11.30 podávání sv. přijímání v kostele
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 *** děkanství Hustopeče: P. Jan Nekuda – 723 529 476
Nabídka pro turisty, kteří mají zájem o prohlídku kostela – 608 870 746 (Krupička Petr)

INFORMAČNÍ SERVIS

* Po nedělní mši svaté bude možnost přistoupit ke svatému příjímání. Vzhledem k pandemii jsou upraveny časy
bohoslužeb. Ve farnosti Nikolčice – mše svatá v pondělí odpoledne, ve farnosti Šitbořice večerní mše svaté od
úterý do pátku v 18.00 hodin.
* Ve středu je Popeleční středa, kterou vstupujeme do postní doby. Je kajícím dnem a dnem přísného postu.
Zdrženlivost od masa zavazuje zdravé osoby od 14 let a újma v jídle od 18 do 60 let. Újma v jídle znamená požít
pouze jedno syté jídlo za den.
Mše svatá bude v 18.00 hodin a bude přenášena jak do kabelové televize, tak také na YouTube. Po této mši
svaté vám bude akolyta půl hodiny podávat Eucharistii a kněz bude všem, kdo přijdete udělovat popelec.
Přijmout jej může každý člověk dobré vůle, jako výraz svého odhodlání změnit něco důležitého ve svém životě.
Tedy i ti, kteří nejdou ke svatému přijímání si můžou přijít do kostela k udělení popelce.
* Ve čtvrtek nebude večerní bohoslužba z důvodu odpoledního pohřbu, při kterém se rozloučíme s panem
Františkem Vozdeckým. Pamatujme na pozůstalé i na zemřelého ve svých modlitbách.
* V sobotu bude ranní mše svatá v 7.00 hodin, sobotní úklid kostela: RYŠAVÁ Anežka, ul. Dlouhá.
* Půl hodiny před každou bohoslužbou je možnost přijmout svátost smíření ve zpovědní místnosti.
* Díky těm, kdo přispívají na farnost i převodem na farní účet. Pán Bůh zaplať.
Všechny nedělní bohoslužby je možné sledovat na kabelové televizi a na YouTube.
Každý den je otevřen kostel k soukromé modlitbě, adoraci od 15.00 do 18.00 hodin. Vyzýváme vás také k
soukromé modlitbě křížových cest. Dodržujme všechny hygienické podmínky. Prosím, využívejme tuto možnost.
Kostel je dost velký a dost prostorný, tak se nemusíte bát. V kostele v tyto dny netopíme, tak se prosím teple
oblečte.
Pokud je někdo, kdo touží po Eucharistii a netroufá si kvůli věku nebo snížené pohyblivosti, náledí atd. přijít
v neděli ke svatému přijímání, tak prosím, aby zavolali během týdne O. Jiřímu a zajistili bychom vám odvoz do
kostela po mši svaté.

POSTNÍ AKTIVITA FARNOSTI - POSTNÍ PUTOVÁNÍ KE KŘÍŽŮM 2021
V naší krajině je vidět mnoho křížů. Všechny jsou znamením víry našich předků. Mnohdy kolem nich jezdíme a
chodíme, aniž bychom si jich všimli. Pro letošní postní dobu jsme připravili námět, který by nám měl pomoci tyto
kříže znovu objevit a zamyslet se nad tím, co pro naše předky kříž znamenal a co znamená pro nás.
Cíl: Prožít postní dobu jako čas, v němž prožíváme vděčnost za Boží lásku, která se nejvíce projevila na kříži.
Objevovat kříže ve svém okolí, pořídit jejich fotografie, pátrat po historii jejich vzniku a zamyslet se nad tím, jaký
význam má kříž pro nás osobně. Nepřecházet kolem křížů netečně, ale učit se v duchu poděkovat. Nebýt
lhostejný ke kříži a znovu objevit jeho velký význam.
Co budeme dělat? Na každý postní týden bude vždy v sobotu na farních stránkách přidán obrázek jednoho kříže
z okolí. Rodiny (děti, mládež, dospělí) mají za úkol objevit, kde v katastru obce tento kříž stojí a k tomuto kříži
během týdne doputovat, u něj se pomodlit, případně se i vyfotit (nejlépe selfíčko) a poslat na adresu redakce
farních stránek (kontakt@farnostsitborice.cz). Zaslané fotky křížů vytiskneme a obrázek bude umístěn na
připravenou nástěnku v kostele. Kromě pořízení fotografie bude dobré, když objevovatelé křížů rozluští nápisy,
zjistí historii kříže (kdo ho postavil a proč, v kterém roce) a v neposlední řadě se u kříže pomodlí, příp. kolem něj
uklidí a vyzdobí ho kytičkou. U každého kříže bude schránka s překvapením.
Přejeme krásné a požehnané prožití letošní postní doby.
MALÝ PRŮVODCE POSTNÍ DOBOU
Diecézní katechetické centrum v Brně připravilo jako každoročně brožurku Malý průvodce postní dobou.
Sešitek nabízí pro každý všední den citát z Bible a krátký duchovní impuls inspirovaný slovy papeže Františka.
Krátká zamyšlení u jednotlivých nedělí připravili k probíhajícímu Roku sv. Josefa někteří kněží brněnské diecéze
se jménem Josef. Brožurky jsou k dispozici v kostele pod kůrem.
POSTNÍ PÁTKY SE SVATÝM JOSEFEM
Postní pátky v brněnské katedrále se letos uskuteční on-line přes YouTube kanál Katedrála Petrov. Vzhledem k
probíhajícímu Roku sv. Josefa budou letos duchovní promluvy zaměřeny právě na postavu sv. Josefa. Promluvy
je možné sledovat on-line v postní pátky od 18:15 nebo později ze záznamu. 19. 2. sv. Josef v Písmu svatém – R.
D. Zdeněk Drštka, 26. 2. sv. Josef v církvi – Mons. Jiří Mikulášek, 5. 3. sv. Josef a práce – jáhen Jiří Dyčka, 12. 3.
sv. Josef a rodina – jáhen Josef Múčka, 19. 3. sv. Josef a duchovní život – R. D. Jindřich Kotvrda
TÉMA: VAKCINACE PROTI COVIDU
K tématu vakcinace: Očkováni již byli jak papež František, tak emeritní papež Benedikt.
Svatý otec František se ohledně očkování vyjádřil v rozhovoru z 10. ledna takto: „Z etického hlediska
je nutné, aby se všichni nechali očkovat. To není otázka volby, nýbrž etického jednání.

Proč si zahrávat nejen s vlastním zdravím, s vlastním životem, ale i se životy druhých lidí? (…)
Odmítání vakcíny je sebevražedné jednání.“
Vyjádření generálního sekretáře ČBK k neprodloužení nouzového stavu:
V souvislosti s neprodloužením nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky
dne 11. února 2021 lze v tuto chvíli pouze konstatovat, že nouzový stav skončí 14. února 2021 o půlnoci.
Nelze ovšem předpokládat, že v současné epidemiologické situaci nebudou přijata analogická opatření jinými
civilními autoritami v rámci jejich kompetencí a s podobnými účinky.
Situaci sledujeme a jakmile budou k dispozici nějaké konkrétní informace, zveřejníme je.
Za všech okolností platí, že bychom neměli opouštět horlivý náboženský život, protože Bůh je stále týž a být s ním
v živém vztahu je stále stejně zásadní a podstatné.
Na druhou stranu mějme na zřeteli, že naše chování nechrání nebo neohrožuje jen nás samotné, ale i naše bližní.
Důvěřovat Pánu a jednat ohleduplně, to je správný postoj současných dní.
Praha, 12. února 2021

P. Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK
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