FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 22/2022
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích

29. května

7.30

mše svatá (Za farníky)

Slavnost
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

9.00

NIKOLČICE – mše svatá (Václav a Marie Záblackých…)

10.30

mše svatá (Rodiče Drabálkovi, syn, Marie Sáčková, manžel)

(...Vy jste toho svědky...)

14.00

30. května

Památka sv. Zdislavy

31. května

májová mariánská pobožnost

18.30 (!) v kostele modlitba breviáře

19.00

májová mariánská pobožnost

7.00

mše svatá (Jan Rozkydal)

17.30

mše svatá (Františka Vozdecká, manžel, celá živá a zemřelá…)

Svátek Navštívení Panny Marie

1. června

Památka sv. Justina, mučedníka

2. června
Čtvrtek po 7. neděli velikonoční

po mši na farní zahradě táborák k opékání a možnost her
7.00

18.00 NIKOLČICE – mše svatá (manželé Jelínkovi a jejich sourozenci)

od 9 hodin svátostné návštěvy nemocných

3. června

Památka sv. Karla Lwangy a druhů 18.30
mučedníků

4. června
Sobota po 6. neděli velikonoční

mše svatá (Josef a Růžena Nekvapilovi, 2 syni a dcera...)

mše svatá (Alois Kaňa, celá rodina Kaňova, Viktorinova…)
po mši výstav NSO, litanie k Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání

7.00

mše svatá (Alois Vahala, manželka, dcera a celá rodina)

9.00 - zpovídání prvokomunikantů v kostele

5. června

7.00

mše svatá (Ladislav a Pavlína Lengálovi a živá rodina)

Slavnost
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

8.30

NIKOLČICE – mše svatá

10.00

mše svatá (Za prvokomunikanty a jejich rodiny)

(...a ukázali se jazyky jako z ohně...)
Každý den v 21.00 jeden Zdrávas za farnost. Každý pátek v 15.00 hodin se můžeme (nejen) na vyhlídce na
Domaninách pomodlit Korunku k Božímu milosrdenství za obec Šitbořice a její obyvatele – jde o přímluvnou modlitbu.
kontakt na O. Jiřího: 731 619 807 *** děkanství Hustopeče: P. Jan Nekuda – mobil 723 529 476
kontakt pro turisty, kteří mají zájem o prohlídku kostela – 608 870 746 (Krupička Petr)
INFORMAČNÍ SERVIS
* Místo modlitby Anděl Páně se ve velikonoční době modlíme modlitbu „Vesel se, nebes královno“ (006).
* Dny po slavnosti Nanebevstoupení Páně prožíváme jako čas intenzivní modlitby o dar Svatého Ducha – tzv.
Svatodušní novénu.
* Dnes (29. 5.) slavíme ze čtvrtku přesunutou velkou církevní slavnost Nanebevstoupení Páně.

* Dnes (29. 5.) odpoledne májová pobožnost. Zveme vás všechny srdečně k účasti. Jsme rádi, že jezdíme na různé
poutě třeba Žarošice, Turzovka, Medžugorje, ale zapomínáme že stejná Panna Marie je i u nás v Šitbořicích, tak si
to často uvědomujme a choďme na tyto pobožnosti a více než, kdy jindy se modleme růžence.
* V pondělí opět večerní mariánské chvály (18.30) a po nich májová pobožnost.
* Ve středu mše svatá nejen pro děti a jejich rodiče a po ní setkání prvokomunikantů s nácvikem liturgie.
Nezapomeňte! Pro ostatní děti, pak bude možnost, v případě pěkného počasí, jít na farní zahradu, udělat si táborák,
zahrát hry, a opéct špekáčky (které si můžou přinést).
* V pátek od 17 hodin modlitba růžence za mír na Ukrajině.
* Venkovní křížová cesta na Svatojánek je od velikonočního pondělí změněna na VIA LUCIS, tj. velikonoční cesta
světla (jde o 14 zastavení vztahujících se k velikonočním událostem s krátkým zamyšlením pro každého). Tato Cesta
světla bude nainstalována po celou dobu velikonoční.
* Příští neděli přijme 11 dětí poprvé eucharistii a bude sbírka pro Charitu.
* Sobotní úklid kostela: RYŠAVÁ Anežka, ul. Dlouhá.

IMPULZY PRO DOBU VELIKONOČNÍ – PŘEDSVATODUŠNÍ...
* mše svatá – každý den, dle možnosti účastí na eucharistii můžeme hlouběji prožít radost Velikonoc
* májové mariánské pobožnosti – možnost znovunalezení a obnovení mého vztahu k Matce Boží
* modlitba Svatodušní novény – od pátku 27. května do soboty 4. června včetně (texty ke stažení)
* cesta světla – modlitba, která nás může hlouběji vtáhnout do velikonočních událostí
* modlitba Korunky k Božímu milosrdenství – každodenní modlitba za mír a pokoj ve světě
Cestu světla i s Korunkou se můžete pomodlit při venkovní křížové cestě na Svatojánek, na které jsou umístěny
krátká zamyšlení a u kříže na Svatojánku si můžete odpočinout a k modlitbě použít pohodlnou lavičku.
NOVÝM BRNĚNSKÝM DIECÉZNÍM BISKUPEM je Mons. Pavel Konzbul, dosavadní pomocný biskup brněnský a
generální vikář diecéze. Byl jmenován papežem Františkem ve čtvrtek 26. května 2022 a svého úřadu se ujme ve
středu na slavnost sv. Petra a Pavla dne 29. června 2022 v 16.00 hodin v brněnské katedrále na Petrově.
Pamatujme na našeho nového pastýře ve svých modlitbách!
PONDĚLNÍ BREVIÁŘ
Pozvání na společnou modlitbu breviáře každé květnové pondělí večer v 18.30 hodin v kostele před májovou.
SVATEBNÍ OHLÁŠKY
V sobotu 11. června 2022 budou v našem kostele oddáni Michal Bureš a Vendula Nováková. Pokud někdo ví o
nějaké překážce, která by jim bránila k uzavření sňatku, tak prosím o nahlášení, pokud ne – tak prosíme o modlitbu
za snoubence.
NOC KOSTELŮ 2022
Letos bude také program v našem kostele od 17 do 21.30. Podrobný program najdete na https://www.nockostelu.cz.

FARNÍ DEN – sobota 11. června 2022 odpoledne od 13. do 22. hodiny v areálu fary a farní
zahrady. Program: venkovní hra pro děti, skákací hrad, posezení s živou hudbou, a další…
Přijďte i s přáteli a známými. Těšíme se na vás.
VÝSTUPY ZE SYNODÁLNÍHO PROCESU V BRNĚNSKÉ DIECÉZI na stránkách biskupství.

Po dvou letech absence se bude opět konat ve dnech 6. až 10. července 2022 v Brně na Výstavišti další
ročník Katolické charismatické konference. Přihlašování bylo spuštěno 28. dubna 2022. Víme, že vás tam
hodně jezdilo, tak jen připomínáme a doporučujeme – pozvěte také vaše známé a přátele.
Program je opět velmi zajímavý. Podrobné informace a možnost přihlášení na konference.cho.cz.
VÝZVA BISKUPŮ K SITUACI NA UKRAJINĚ
Sestry a bratři, věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom se vzhledem k závažnosti k
celé situaci na Ukrajině společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží moc, modlili takto:

Dobrý a milosrdný Bože, Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme
do Tvých rukou. Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.
Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.
Otče náš, …Amen.
Zdrávas, Maria, …Amen.
Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás. Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás. Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.
Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás. Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Zároveň vyzýváme k tomu, abychom obvyklý páteční půst obětovali na tento úmysl, a to až do té doby, než se
situace uklidní.
Vytvořil PeK

VENKOVNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA V PŘÍRODĚ
NA

SVATOJÁNEK

Křížová cesta začíná až na konci ulice V akátkách
(jde o změnu oproti loňskému roku) odkud vede po polní cestě
směrem přes Žleb na Svatojánek ke kříži (viz foto).
Tato křížová cesta je od velikonočního pondělí doplněna texty
velikonoční modlitby tzv. „Cesty Světla“.
Trasa je 600 m dlouhá a má převýšení 50 m.
Po dojití na konec křížové cesty, který je u velké borovice
s křížem a lavičkou k odpočinku se můžete kousek vrátit a u 12.
zastavení odbočit vlevo a zajít si na vyhlídku Svatojánek, kde si
můžete odpočinout a pokochat se pohledem nejen na obec…
Požehnané velikonoční dny přeje PetrK.

FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 22/2022

