FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 25/2022
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích

19. června

7.30

mše svatá (Za farníky)

Slavnost

9.00

NIKOLČICE – mše svatá (Anna Strouhalová, manžel, 2 rodiče)

TĚLA A KRVE PÁNĚ

10.30

mše svatá (Za živé a zemřelé z ročníku 1972)

(...Vy jim dejte jíst...)
20. června
Pondělí 12. týdne v mezidobí

19.00 - modlitba večerních chval breviáře v kostele

7.00

mše svatá (P. Jaroslav Hudec – od „Živého růžence“)

22. června
Středa 12. týdne v mezidobí

17.30

mše svatá (Karel Konečný, manželka Josefa a bratr Jakub...)

23. června

7.00

mše svatá (Živá a zemřelá rodina Hladůvkova a Fišerova)

Slavnost NAROZENÍ
SVATÉHO JANA KŘTITELE

18.00

NIKOLČICE – mše svatá (...)

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO
SRDCE JEŽÍŠOVA

18.30

mše svatá (Radek Konečný, Anna Navrátilová...)

25. června
Památka Neposkvrněného Srdce
Panny Marie

7.00

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

7.30

mše svatá (Jana Bečková a rodiče Majerovy)

9.00

NIKOLČICE – mše svatá (Za farníky)

10.30

mše svatá (Rodina Ramljakova, jejich zdraví a ochranu…)

21. června

Památka sv. Aloise Gonzagy
řeholníka

po mši na farní zahradě táborák k opékání a možnost her

24. června

26. června

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
(...ty jdi a zvěstuj Boží království...)

tichá eucharistická adorace za posvěcení kněží

KURDĚJOV – 10.00 poutní mše svatá (P. Roman Frič, OCart)

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 (19.6.) je slavnost Těla a Krve Páně, po mši svaté v 10.30 bude božítělový průvod kolem kostela, pravidelná
měsíční sbírka na podporu farnosti, díky za vaši štědrost.
* Velké poděkování všem, kteří připravili a zasloužili se o zdárný průběh páteční Noci kostelů (120 návštěvníků) a
sobotního Farního dne, při kterém upekli přímo na faře obětavé ženy neskutečných více jak 600 originálních
bramborových placek s povidly. Všem velké díky.
* V pondělí večerní chvály v 19.00 hodin v kostele.

* Ve středu mše svatá nejen pro děti a jejich rodiče a po ní, v případě pěkného počasí, jít na farní zahradu na
poslední táborák, zahrát hry, a opéct špekáčky (špekáčky dodá pan farář, pečivo a pití si přineste vlastní).
* V pátek od 17.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině.
* Příští neděli je sbírka na bohoslovce.
* Sobotní úklid kostela: NEČASOVÁ Marie, ul. Družstevní.
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!
SVATEBNÍ OHLÁŠKY
V sobotu 9. července 2022 budou v našem kostele oddáni Vítek Skřička a Veronika Halasová. 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.
MODLITEBNÍ KARAVAN – MODLITBY 24/7
Od pondělí 20. června do středy 22. června 2022 vždy od 9 do 17 hodin můžete navštívit v Hustopečích na náměstí
tzv. Modlitební karavan. Organizátoři zvou: Přijďte za námi, uvaříme vám kávu, vyslechneme, co Vás trápí,
nabídneme modlitbu, darujeme Vám Nový zákon. Více o této evangelizační aktivitě na webu akce.
POUTNÍ SLAVNOST V KURDĚJOVĚ s tradičním programem se koná v sobotu 25. a v neděli 26. června 2022.
Podrobný program na vývěsce před kostelem nebo na internetu.
VÝSTUPY ZE SYNODÁLNÍHO PROCESU V BRNĚNSKÉ DIECÉZI na stránkách biskupství.
KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE 2022
Ve dnech 6. až 10. července 2022 se po dvouleté pauze na brněnském výstavišti opět uskuteční katolická
charismatická konference. Již 31. ročník proběhne jako obvykle v pavilonu F a nabídne pestrý duchovní program,
tentokrát s mottem „V Něm je náš pokoj…“ (Ef 2,14–22).
Klíčovým pojmem letošní konference je slovo usmíření – máme se pokusit překonat příkopy a propasti, které ve
společnosti i v konkrétních vztazích během dvou uplynulých náročných let vznikly. K tomu jistě napomůžou jak
přednášky hostů konference (P. Strežo, J. Prokeš, K. Lachmanová, Š. Smrčina, P. Petrášková), tak zejména
modlitební večery, které se tentokrát budou konat každý den. Nebude chybět ani modlitba chval za doprovodu naší
konferenční Chapely.
Zahraničním hostem konference je propagátorka iniciativy Maryʼs Meals Milona von Habsburg, s níž se budou moci
dobrovolníci z tohoto hnutí osobně setkat. Součástí programu bude opět také divadlo i paralelní tzv. dětská
konference v pavilonu V pro děti od 4 let. Vítáni jsou i rodiče s velmi malými dětmi, pro jejichž pohodlí je v pavilonu F
vyhrazen zvláštní sektor s kobercem.
Kromě příležitosti prohloubit svůj vztah s Bohem si zřejmě letos více než kdy jindy budeme vážit a naplno užívat
možnosti být spolu, obnovit přátelské i rodinné vztahy třeba na procházce mezi konferenčními pavilony se zmrzlinou
v ruce. Můžeme tak naplno vnímat hodnotu všeho, co jsme možná dříve považovali za samozřejmé, a uvědomovat
si, kolik vzácných darů denně dostáváme. Jste tedy všichni srdečně zváni – přijeďte a nechte se obdarovat také
hlubokým Božím pokojem.
Další a podrobný program je k dispozici na adrese konference.cho.cz nebo na telefonním čísle +420 777 087 736.
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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