FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 28/2022
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích

10. července

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

7.30

mše svatá (za farníky)

9.00

NIKOLČICE – mše svatá (Marie Bystřická, manžel, dcera...)

10.30

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

11. července

Svátek sv. Benedikta,
opata, patrona Evropy

12. července
Úterý 15. týdne v mezidobí

13. července
Středa 15. týdne v mezidobí

14. července
Čtvrtek 15. týdne v mezidobí

19.00 - modlitba večerních chval breviáře v kostele
7.00

mše svatá (Jan Kaňa, manželka, zeť, pravnuk a duše v očistci)

7.00

mše svatá (František a Blažena Fraňkovi)
ŽAROŠICE – Fatimský den (19.00 mše svatá a světelný průvod)

7.00

mše svatá (František Hanák a Marie, rodiče, zetě a rodinu)

18.00

NIKOLČICE – mše svatá (3 novomanžele a jejich rodiny)

18.30

mše svatá (Živá a zemřelá rodina Rozkydalova a Brabcova)

7.00

mše svatá (Růžena Nevídalová a za zemřelé z ročníku 1954)

15. července

Památka sv. Bonaventury,
biskupa a učitele církve

16. července

Panny Marie Karmelské

17. července

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
(...posadila se Pánu k nohám...)

VRBICE – Večer chval s přímluvnou modlitbou (19.00)
7.30

mše svatá (František Daniel, manželka, 2 rodiče, celá rodina)

9.00

NIKOLČICE – mše svatá (Za farníky)

10.30

mše svatá (Tomáš Konečný, živá a zemřelá rodina)

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

Probíhá doba výletů a dovolených – nezapomínejte nám posílat pohledy z míst, které navštívíte.
* V pondělí večerní chvály v 19.00 hodin v kostele.
* Ve středu nebudou během prázdnin odpolední dětské mše, v 17.30 odjezd autobusu na fatimskou pouť do Žarošic.
* V pátek od 17.00 modlitba celého růžence za Ukrajinu a večerní mše svatá.
* Příští neděli měsíční sbírka na farnost a po bohoslužbách krátké info setkání poutníků na festival do Medžugorje.

* Sobotní úklid kostela: VOZDECKÁ Oldřiška, ul. Nikolčická.
PODĚKOVÁNÍ Z MERY’S MEALS za částku 4.445 Kč, která se vybrala za výborné a s láskou vytvořené
bramborové placky na Farním dnu. Tato věnovaná částka zajistí celoroční stravu pro 9 potřebných dětí. Velké díky
všem dárcům.
FATIMSKÝ DEN ŽAROŠICE
Červencová fatimská pouť do Žarošic se uskuteční ve středu 13. července s pravidelným programem, který začne
v 18.30 modlitbou růžence, v 19.00 mše svatá a světelný průvod. Hlavním celebrantem bude P. Miroslav Herold,
jezuita z Velehradu Odjezd autobusu bude v 17.30 hodin od dolní zastávky.
POZVÁNÍ NA NA VEČER CHVAL
Farní společenství Bořetice zve na Večer chval s přímluvnou modlitbou a modlitbou za uzdravení, který se uskuteční
v sobotu 16. července 2022 v kostele sv. Jiljí na Vrbici od 19.00.
POZVÁNKA NA KONCERT DO POZOŘIC
Přijměte pozvání na koncert skupiny GOOD WORK. Pořadatelé uvádějí: „GOOD WORK je skupina, která hraje
písničky na pomezí popu a lidové hudby a tvoří ji pestrá skládanka více než 20 muzikantů pocházejících z tradičních
krajů. Repertoár, styl hudby, vizuální stránka, komunikace s publikem, to vše tvoří skládanku, která funguje a bude
se vám líbit, ať už je vám 12, 20 nebo 60 let. Koncerty v jejich podání jsou velkým zážitkem a vy si jej můžete
vychutnat toto úterý 12. července od 19.00 v areálu pozořického farního dvora. Vstupné je dobrovolné.“
SLOVO OTCE JIŘÍHO
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. V pátek byla velká slavnost a nás tu bylo hodně
málo, tak přemýšlejme – jestli prázdniny nevyužít i k zintenzivnění svého duchovního života.
VÝSTUPY ZE SYNODÁLNÍHO PROCESU V BRNĚNSKÉ DIECÉZI na stránkách biskupství.
INFORMACE Z PETROVA
Nový diecézní biskup Pavel Konzbul jmenoval nového generálního vikáře. Stal se jím P. Pavel Kafka, který dosud
pečoval o fond PULS. Biskupským vikářem pro pastoraci a vzdělávání se k 1. srpnu stane dosavadní
velkomeziříčský farář a děkan P. Pavel Šenkyřík. Emeritní biskup Vojtěch Cikrle byl jmenován biskupským vikářem
pro duchovní život kněží a jáhnů.

TIP NA VÝLET NA HLAVNÍ POUŤ DO KOSTELNÍHO VYDŘÍ U DAČIC
Kněžská pouť – sobota 16. července:
8:00 mše svatá v kostele - P. Václav Brož, O.Carm. 10:00 mše svatá v areálu – Otec biskup Vojtěch Cikrle
Velká pouť – sobota 16. července
19:00 mše svatá v areálu – P. Serafim Smejkal, O.Carm. 20:15 – 24:00 adorace v kostele
neděle 17. července:
7:00 mše svatá v kostele - P. Václav Brož, O.Carm.
8:00 mše svatá v areálu - P. Karel Satoria
9:30 mše svatá v areálu - P. Vojtěch Kodet, O.Carm.
11:00 mše svatá v areálu - P. Antonín Příkaský, O.Carm.
14:30 svátostné požehnání v kostele
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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