FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 23/2022
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích

5. června

7.00

mše svatá (Ladislav a Pavlína Lengálovi a živá rodina)

Slavnost
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

8.30

NIKOLČICE – mše svatá (na úmysl dárce)

10.00

mše svatá (za prvokomunikanty a jejich rodiny )

(...a ukázali se jazyky jako z ohně...)

19.00 v kostele modlitba svatodušních nešpor (breviář)

6. června
Památka Panny Marie, Matky církve
7.00

mše svatá (Anna a Josef Koneční, 2 rodiče a syn)

8. června
Středa 10. týdne v mezidobí

17.30

mše svatá (Cecilie Rozkydalová)

9. června

7.00

7. června
Úterý 10. týdne v mezidobí

Svátek Ježíše Krista,

po mši na farní zahradě táborák k opékání a možnost her
mše svatá (Oldřich Konečný, manželka, syn a 2 rodiče)

18.00 NIKOLČICE – mše svatá (rodina Strouhalova a Štěrbova)

nejvyššího a věčného kněze
18.15 Korunka k Božímu milosrdenství

10. června
Pátek 10. týdne v mezidobí
17.00 - NOC KOSTELŮ – 21.30

18.30

11. června

7.00

mše svatá (Josef Viktorin, 2 manželky, rodiče, živá a + rodina)

kostel bude otevřen do 21.45 !!!

Památka sv. Barnabáše, apoštola
FARNÍ DEN

mše svatá (Adolf Huták, živá a zemřelá rodina Hutákova…)

13.30 hra pro děti , od 16.00 doprovodný program pro všechny
17.00 posezení s CM , volná zábava , 22.00 ohňostroj

5. června

7.30

mše svatá (Bohumil Hönig, 2 bratry a 2 rodiče)

Slavnost

9.00

NIKOLČICE – mše svatá (Za prvokomunikanty a jejich rodiny)

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

10.30

mše svatá (Na poděkování za 65 let společného života)

(...z mého vezme a vám to oznámí...)
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
* Dnes (5.6.) při mši svaté v 10 hodin přijme 11 dětí poprvé eucharistii, dnešní sbírka je určena pro Charitu.
* Dnes (5.6.) končí velikonoční doba a vstupujeme do liturgického mezidobí – opět se 3x denně modlíme Anděl Páně.
* V pondělí večerní chvály nebudou (více viz níže).
* Ve středu mše svatá nejen pro děti a jejich rodiče a po ní, v případě pěkného počasí, jít na farní zahradu, udělat si
táborák, zahrát hry, a opéct špekáčky (které si můžou přinést).
* V pátek nebude modlitba růžence za mír na Ukrajině.

* Příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice, v Nikolčicích přijmou 4 děti poprvé eucharistii, v Kloboukách je tradiční
pouť v kapli svaté Barbory (10.30).
* Sobotní úklid kostela: KRUPIČKOVÁ Marie, ul. U cihelny.
NOVÝ BRNĚNSKÝ DIECÉZNÍ BISKUP 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 NEBUDE
Pondělní společná modlitba breviáře mimořádně nebude – kdo by měl chuť a čas může přijít dnes, v neděli večer ke
sváteční modlitbě svatodušních nešpor v 19.00 hodin. V pondělí je tzv. Svatodušní pondělí, které u nás sice liturgicky
neslavíme ale můžeme ho prožít ve společnosti známých a přátel při svatodušní vaječině.
O co jde: Zaměstnanec kanceláře biskupa opavsko-ostravské diecéze Pavel Siuda řekl, že o významu smažení
vaječiny však není v církevních knihách téměř nic. "Domníváme se, že vejce je starým symbolem života a vyfouklé
kraslice znázorňují prázdný hrob. Smažení vaječiny má připomenout konec velikonočních svátků," řekl Pavel Siuda a
dodal: "Lidé celé tyto velikonoční svátky uzavírají jídlem z vajec. Vařená vejce jsou na stole už o velikonočním
pondělí. Na to svatodušní smaží lidé vaječinu." (převzato z internetu) Zkusme tímto novým způsobem zakončit
velikonoční dobu – možná nám z toho vznikne nová tradice...
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 hodin v areálu fary a farní zahrady. Program:
venkovní hra pro děti, skákací hrad, posezení s živou hudbou CM, a další….
Od 16 hodin budou k dispozici nefalšované bramborové placky s povidly na podporu celosvětové pomoci hladovým
dětem kterou organizuje Mary's Meals, křesťanská charitativní organizace
Přijďte i s přáteli a známými. Těšíme se na vás.
Více o Mary's Meals můžete zjistit z pořadů vysílaných tento týden na TV NOE: v úterý 7. června v 12.55 - „Magazín
Mary's Meals“ a ve středu 8. června v 10.10 - „Plody Medžugorje“.
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
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