FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 34/2021
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích

7.30

mše svatá (Marie Viktorinová, manžel, rodiče, živá a…)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

10.30

mše svatá (Za biskupa o. Petra Esterku)

7.00

mše svatá (Anděla Konečná, manžel, děti a vnuk Petr)

7.00

mše svatá (Ludmila Kaňová, manžel, rodina Kaňova a…)

7.00

mše svatá (František Viktorin, manželka, děti)

18.00

mše svatá (Na úmysl dárce)

18.45

tichá soukromá eucharistická adorace

7.00

mše svatá (Na úmysl dárce)

29. srpna

7.30

mše svatá (Za děti a mládež z naší farnosti)

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9.00

NIKOLČICE – mše svatá

(…Tento lid mě uctívá rty,
ale jejich srdce je daleko ode mě…)

10.30

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

22. srpna

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
(… I vy chcete odejít? …)

23. srpna

Pondělí 21. týdne v mezidobí

24. srpna

Svátek sv. Bartoloměje,
apoštola

25. srpna

Středa 21. týdne v mezidobí

26. srpna

Čtvrtek 21. týdne v mezidobí

27. srpna

Památka sv. Moniky

28. srpna

Památka sv. Augustina,
biskupa a učitele církve

Při mši svaté žehnání školních aktovek a pomůcek

Každý den v 21.00 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).

INFORMAČNÍ SERVIS
.

Aktuální opatření ministerstva zdravotnictví stanoví podmínky pro konání bohoslužeb. V případě bohoslužeb
konaných ve vnitřních prostorech (např. v kostele) musí účastníci dodržovat dvoumetrové rozestupy; to se netýká
osob ze společné domácnosti. Počet účastníků není omezen. Účastníci bohoslužeb nejsou povinni mít nasazený
respirátor, jestliže se bohoslužby neúčastní více než 10 osob nebo při dodržování dvoumetrových rozestupů.
Užívání respirátorů či chirurgických roušek je stále velmi důrazně doporučováno.

* Dnes (22. srpna) je pravidelná měsíční sbírka. Díky za vaši štědrost. Po mši svaté o půl jedenácté přijmeme mezi
nás křesťany svátostí sv. křtu Editu Novotnou a od 13.00 hodin, se budou zapisovat vaše úmysly na mše svaté, na
další čtyři měsíce (září až prosinec).
* Bohoslužby během týdne budou pravidelné.
* V pátek po večerní bohoslužbě jsme zváni k tiché eucharistické adoraci – potřebujeme načerpat tolik potřebné síly
pro každodenní rozhodování a život ve víře. Panna Maria neustále vybízí mimo jiné k návratu k adoraci.
* Sobotní úklid kostela: URBÁNKOVÁ Růžena, ul. Pod Svatojánkem.
* Příští neděli (29. srpna) při mši svaté v 10.30 hodin zveme školáky, středoškoláky, vysokoškoláky na zahájení
školního roku s žehnáním školních aktovek a vyprosit si dary Ducha svatého pro nastávající školní rok.
* Novelizací zákona o daních z příjmů č. 39/2021 Sb. je pro rok 2021 mimořádně navýšena odpočitatelná položka
daru církvi fyzických i právnických osob na 30 % základu daně (standardně max. 10 %).
PROSBA O POMOC OD OTCE JIŘÍHO
Příští týden je poslední týden prázdnin, a tak bych rád využil toho, že jsou doma ještě naši mladí a biřmovanci a
nejenom oni a rád bych vás v pondělí pozval na brigádu na faru. Umývání oken (a že jich je), věšení záclon, závěsů,
setření země, vysávání, utření prachu a pavučin…. Moc děkuji.
PŘEJEME POŽEHNANÉ DNY ZASLOUŽENÉ DOVOLENÉ A NEZAPOMEŇTE NÁM POSÍLAT POHLEDY Z MÍST,
KTERÁ JSTE NAVŠTÍVILI – NÁM OSTATNÍM PRO INSPIRACI. DĚKUJEME.
SLAVNOST NA LUTRŠTÉKU U SLAVKOVA
Svěcení kostela a nového oltáře na Lutrštéku: v neděli 22. srpna 2021 v 10.30 hodin, světitelem bude o. biskup
Vojtěch Cikrle a do oltáře vloží ostatky svatých Urbana a Felixe. Kostel byl v roce 1877 požehnán, nyní bude oltář
i kostel posvěcen. Oltář i ambon budou ozdobeny krásnými mozaikami ze života Ježíše a Panny Marie.
V kostele je restaurován původní oltář se svatostánkem a v poutním areálu je opravena socha, kříž, studniční kaple a
dokončuje se výstavba nové studánky. Zveme k účasti na této slavnosti a historické události naše farníky, zvláště
rodiny i poutníky z okolí. Kolem kostela budou lavičky k sezení a ozvučení.
POZVÁNÍ NA VRBICI
Příští neděli 29. srpna 2021 bude otec biskup Vojtěch žehnat nový oltář v kostele sv. Jiljí ve farnosti Vrbice, do oltáře
budou vloženy ostatky sv. Marie Goretti, mučednice. Mše svatá začne v 10.00 hodin dopoledne. V sobotu 28. srpna
večer v 18.00 jsme zváni na Večer chval s adoraci, spojené s přímluvnou modlitbou.
PŘEDNÁŠKA
V sobotu 28. srpna 2021 večer v 18.00 bude v Brně v kostele sv. Augustina mít přednášku karmelitán otec Vojtěch
Kodet. Na obě akce máte letáčky ve vývěskách.
MODLITBA ZA PAPEŽE
Věnujme zvláštní modlitbu Svatému otci Františkovi, který musí čelit mnoha nepřátelským útokům. Můžeme využít
např. modlitbu z Kancionálu (049 A): Bože, milosrdný Otče, děkujeme ti za našeho papeže Františka, který je tvým

darem celé církvi a každému z nás. Chraň ho a žehnej mu. Dej, ať s tvou milostí usiluje ze všech sil o to, co se tobě
líbí a co je k prospěchu Božího lidu a celého světa.
Vytvořil PeK
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