FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 27/2022
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích

3. července

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
(...Posílám vás jako ovce mezi vlky...)

7.30

mše svatá (Za živé a zemřelé z ročníku 1952)

9.00

NIKOLČICE – mše svatá (...)

10.30

mše svatá (Za farníky)
KŘEPICE – 15.00 poutní mše svatá v areálu „U Svaté“

4. července
Památka sv. Prokopa, opata

19.00 - modlitba večerních chval breviáře v kostele

5. července

7.30

mše svatá (Karla a Jan Lejskovi a za živou rodinu)

Slavnost
sv. CYRILA A METODĚJE

9.00

NIKOLČICE – mše svatá (Cyril Hirsch, manželka, dcera a syn)

BOLERADICE – NEDÁNOV 10.30 poutní bohoslužba
MIKULČICE – 16.30 – poutní bohoslužba s biskupy

hlavních patronů Moravy a patronů Evropy

6. července
Památka sv. Marie Gorettiové,

7.30

panny a mučednice

7. července
Čtvrtek 14. týdne v mezidobí

8. července

19.00 - zahájení Katolické charismatické konference na BVV
7.00

10. července

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
(....A kdo je můj bližní?..)

mše svatá (Za živé a zemřelé členy „Živého růžence“)
Katolická charismatická konference na BVV – program od 9.00

7.00

mše svatá (Růžena Nevídalová, manžel, 2 rodiče)
Katolická charismatická konference na BVV – program od 9.00

Pátek 14. týdne v mezidobí

9. července
Sobotní památka Panny Marie

mše svatá (Blažena Zoubková, manžel, živá rodina…)

7.00

mše svatá (Živá a zemřelá rodina Němečkova, Bočkova…)
Katolická charismatická konference na BVV – program od 9.00

7.30

mše svatá (Za farníky)

9.00

NIKOLČICE - mše svatá (Marie Bystřická,manžel,dcera,syn…)

10.30

mše svatá (Poděkování Bohu za 50 let manželství s prosbou…)

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

Začíná doba výletů a dovolených – nezapomínejte nám posílat pohledy z míst, které navštívíte.
* Dnes (3. 7.) je možnost jít pěšky na mši na pouť do Křepic. Tradičně mše svatá v 15.00 hodin u „U Svaté“. Pokud
by někdo chtěl jít pěšky, tak sraz budeme mít ve 12.30 u zastávky. Je to asi 8 km. Nazpět pak jede linkový autobus
522 v 17.28, nebo se dá jít opět pěšky domů.

* V pondělí večerní chvály v 19.00 hodin v kostele.
* Ve středu nebudou během prázdnin odpolední dětské mše.
* V pátek nebude modlitba růžence ani večerní mše svatá.
* Tento týden bude probíhat na Výstavišti v Brně Katolická charismatická konference. Bude od středy večer do
neděle dopoledne. Doporučujeme vám navštívit konferenci, jsou tam vždy zajímavé přednášky, možnost modliteb za
sebe navzájem a večery pak mají už svůj daný ráz. Kdo si třeba netroufnete v těchto vedrech někam cestovat, tak i
televize Noe, bude přenášet přímým přenosem odpolední bohoslužby z Výstaviště.
* Sobotní úklid kostela: ZOUBKOVÁ Marie, ul. Divácká.
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.
POZVÁNÍ DO BOLERADIC na poutní bohoslužbu ke cti sv. Cyrila a Metoděje za živou víru v kraji která bude v úterý
5. července 2022 v 10.30 u sousoší věrozvěstů na kopci Nedánov (pod rozhlednou nad Boleradicemi). Srdečně zve
farnost Klobouky u Brna.
Doprava: buď vlastním autem nebo autobusem 612 s odjezdem ze Šitbořic v 9.54 a s příjezdem do Boleradic
v 10.08 hodin. Z Boleradic je to pěšky cca 1,5 km do strmého kopce (asi 25 minut chůze). Po skončení bohoslužby
se můžete vydat po zelené k rozhledně na Nedánově a odtud po červené martinickým lesem domů anebo sestoupit
do Boleradic, zde se občerstvit a v 13.17 odjezd autobusem.
CHALOUPKY 2022
Děkujeme všem, kdo přinášíte něco pro naše děti, které pojedou na tábor na Chaloupky. Odjezd bude v 13.30 hodin
od radnice v sobotu 9. července, zároveň mládež a vedoucí také děkují za modlitby o zdárný průběh celého tábora.
SLOVO OTCE JIŘÍHO
Jsem rád, že je tak velký zájem o pouť do Izraele, už je seznam plný, ale jako náhradníci se zapisovat můžete,
vždycky někdo nemůže a jsme pak rádi, že je možné pak rychle zareagovat. Na nástěnce i pod nástěnkou na
volných listech, na farních stránkách je přesný harmonogram celé poutě. Prosím pozorně si to pročtěte, informace
ohledně Covidu – potvrzení, platnosti pasů atd., ať pak nejsou nějaké zbytečné problémy. Jinak věřím, že se pouť
uskuteční a že ji prožijeme i si ji pořádně užijeme. Ale ještě máme dost na času na její uskutečnění, tak se za ni a
účastníky můžeme modlit.
SBÍRKA NA BOHOSLOVCE z minulé neděle vynesla částku 25.043 Kč. Pán Bůh zaplať za vaši podporu.
Začíná doba prázdnin, dovolených a odpočinku, tak vám přeji krásné požehnané dny. Děkuji všem katechetům, kteří
mně letos pomáhali vyučovat náboženství, těším se na další spolupráci. A chci vás také vyzvat k častým návštěvám
bohoslužeb. Prázdniny nejsou od Pána Boha – ale to snad víte. Využijme prázdniny k zintenzivnění svého
duchovního života.
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.

PRVNÍ PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPA PAVLA KONZBULA
Milí přátelé, v evangeliu zaznívá: „Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků…“ Slyšel jsem výklad, že když
Ježíš ustanovil apoštoly, tak jsou uváděna jejich jména. Když ustanovil dvaasedmdesát učedníků, jejich jména
známa nejsou. Tam si může každý z nás dosadit své vlastní jméno. Vyslání učedníků nám říká, že nikdo není vyňat
z Boží péče, ale také že každý nese díl odpovědnosti za víru, kterou přijal. Při této příležitosti bych vám rád představil
v kontextu dnešního evangelia tři hlavní priority, které chci jako sídelní biskup naplňovat v naší diecézi.
Modlitba. Prvním momentem vyslání učedníků je modlitba. Slyšíme Ježíšova slova: „Proste proto Pána žně, aby
poslal dělníky na svou žeň.“ Modlitba by měla kráčet ruku v ruce s naším jednáním. Jsem spolu s papežem
Františkem přesvědčen, že modlitba je kyslíkem našeho života, skrze ni se stává nemožné možným a nesnadné
snadným. Všichni víme, že církev nenakupuje duchovní ani spolupracovníky ve farnostech na běžném trhu práce.
Povolání je dar, o který se má pečovat. A tak péče o modlitbu a její rozvoj v konkrétních podobách bude mou
prioritou, a to i ve vztahu k vlastnímu povolání.
Vztahy. Dalším momentem vyslání učedníků jsou slova: „Poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam
chtěl sám přijít.“ Zde nejde jen o to, že podle židovského práva bylo ke svědectví třeba nejméně dvou svědků, ale
i o to, aby se učedníci navzájem podporovali a nebyli osamělými strážci majáku.
Zkušenost říká, že administrativu lze delegovat, osobní vztahy nikoliv. Živé společenství mezi biskupem, kněžími a
farnostmi je něco, po čem volají věřící v synodálním procesu. Podpora těchto vztahů tak bude mou druhou prioritou.
Farní společenství a rodina. Naši víru dnes nemůžeme prožívat v hloučcích lidí, kteří se zabývají sami sebou.
Skutečná farnost je tam, kde je společenství, které umí představit svému okolí víru jako pozitivní nabídku.
Mou třetí prioritou bude v návaznosti na mého předchůdce biskupa Vojtěcha péče o farní správu s ohledem na
pastorační možnosti a potřeby diecéze. Na některých místech to bude spojeno s postupnými změnami, které
přinesou radost i bolest. Ježíš v dnešním evangeliu učedníkům jasně říká, aby měli na paměti: „Přiblížilo se k vám
Boží království.“ Žít křesťanský život v přítomnosti je jako snaha navlékat nit do jehly, kterou je právě toto království.
Žádám vás proto: nebojte se s vírou v Boží pomoc společně vyjít na další etapu cesty naší diecéze.
I když to bude někdy vyžadovat trpělivost, cíl je jasný.
Žehnám každému z vás.

+ biskup Pavel
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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