FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 37/2021
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích

12. září

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
(…Za koho mě lidé pokládají?…)

7.30

mše svatá (Za farníky)

9.00

mše svatá NIKOLČICE

10.30

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

13. září

Památka sv. Jana Zlatoústého,

Fatimský den v Žarošicích – poutní mše svatá v 19.00 hodin

biskupa a učitele církve
7.00

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

17.30

mše svatá nejen pro děti (Miroslav Němeček a celá rodina)

14. září

Svátek Povýšení svatého kříže

15. září

Památka Panny Marie Bolestné

po mši svaté jsou děti zvány na farní zahradu (hry, táborák)
7.00

mše svatá (Ludvík Tesař, rodiče a sourozence)

18.00

NIKOLČICE – mše svatá

18.30

mše svatá (František Novotný, manželka, syn, 2 rodiče)

16. září

Památka sv. Ludmily, mučednice

17. září

Pátek 24. týdne v mezidobí

po mši svaté setkání s biřmovanci
7.00

mše svatá (Josef Nevídal, rodiče, živá a zemřelá rodina a…)

7.30

mše svatá (Radek Konečný – od ročníku)

9.00

NIKOLČICE – mše svatá

10.30

mše svatá (Stanislava Čermáková, manžel, živá a zemřelá…)

18. září

Sobotní památka Panny Marie

19. září

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
(…Poučoval své učedníky…)

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.
kontakt 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.

* V neděli (12. září) po mši svaté o půl jedenácté budeme slavit svátost křtu. Mezi nás křesťany přijmeme Marii

Fraňkovou. Prosím pamatujme na rodiče a kmotry ve svých modlitbách.
* Bohoslužby během týdne budou pravidelné!
* V pondělí je Fatimský den v Žarošicích, doprava po vlastní ose – autobus nepojede!
* Ve středu večer mše svatá pro děti, a nejen pro ně v 17.30. Od 17.00 hodin budou mít na faře zkoušku zpěvu.
Zveme všechny děti a mládež. Když bude pěkné počasí, možnost jít na farní zahradu si něco zahrát, event. i udělat
táborák a opéct si vaše špekáčky.
* Ve čtvrtek je památka svaté Ludmily. Letos slavíme 1100 let od její mučednické smrti. Oslavy začnou ve čtvrtek v
bazilice sv. Jiří na pražském hradě, od pátku do neděle se konají oslavy na Tetíně, hlavní poutní mše bude v sobotu
v 11 hodin. Papežovým vyslancem pro tuto slavnost a hlavním celebrantem bude rodák ze Skalky u Litoměřic,
kardinál Christoph Schönborn. Bohoslužbu je možné sledovat v přímém přenosu na ČT2.
* V pátek je večerní mše svatá o půl sedmé. Po mši bude setkání s biřmovanci.
* Sobotní úklid kostela: MLÁDEŽ – velký úklid před hody.
* Příští neděli (19. září) bude pravidelná měsíční sbírka, díky za vaši štědrost.
* 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 %).
SLOVO OTCE JIŘÍHO
Díky moc, kdo jste byli na Zlatou sobotu na pouti v Žarošicích. Děkuji jak mladým, kteří nesli sochu Panny Marie –
máme ji nyní v kostele u křtitelnice, tak děkuji všem ostatním, kteří jste si ten čas udělali a jeli jste na tuto pouť.
Některé třídy již rozjíždějí od tohoto týdne náboženství. Je to po domluvě katechetů s dětmi. Příští neděli Vám pak
řeknu, kdo bude vaše děti vyučovat a také kdy a kde.
PAPEŽ FRANTIŠEK NA SLOVENSKU
Dnes v neděli 12. září odpoledne přiletěl papež František na čtyřdenní pastorační návštěvu Slovenska. Přenosy
nejen bohoslužeb můžeme sledovat na TV NOE – doporučujeme! Podrobný program na www.tvnoe.cz. Ve středu
dopoledne poutní bohoslužbou v Národní svatyni Panny Márie Sedmibolestnej v Šaštíně skončí papežská návštěva
na Slovensku.
VOLBY 2021
Blíží se volby; můžeme počítat, že kampaň bude opět o něco pokleslejší, sliby velkolepější a osobnosti
problematičtější. Odpovězme vytrvalou modlitbou. Připojme se k modlitební kampani za volby!
VEČER CHVAL
Farnost Hustopeče zve na večer chval, který bude v pátek 17. září 2021 po večerní bohoslužbě v 18.45 v kostele sv.
Václava a sv. Anežky na náměstí.
KURZY ALFA V BRNĚ
Kurz Alfa je krátký úvod do současného praktického křesťanství. Každý, kdo přemýšlí o smyslu života, by měl dostat
příležitost prozkoumat křesťanskou víru, mít možnost zeptat se na co chce a říct, co si myslí. Srdečně zveme na
nejbližší běh kurzu alfa.
Úvodní večer startuje už v pondělí 30. září 2021 v 19:00 hodin v aule Martina Středy, ulice Mozartova 5 (roh s
Jezuitskou), Brno. Více informací o brněnském kurzu najdete na: http://brno.alfakurzy.cz/
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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