FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 32/2022
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích

7. srpna

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
(...Neboj se, malé stádce! ...)

7.30

mše svatá

9.00

NIKOLČICE – mše svatá ()

10.30

mše svatá není

8. srpna
Památka sv. Dominika
kněze

9. srpna
Svátek sv.Terezie Benedikty od Kříže

18.00 - modlitba večerních chval breviáře v kostele
7.00

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

7.00

mše svatá (František Matuška, syn, celá živá a zemřelá…)

7.00

mše svatá (Za živé a zemřelé členy „Živého růžence“)

18.00

NIKOLČICE – mše svatá ()

18.30

mše svatá (Marie Zelinková, manžel, celá rodina)

7.00

mše svatá (Ludmila Kaňová, manžel, rodina Kaňova a…)

panny a mučednice, patronky Evropy

10. srpna

Svátek sv. Vavřince
jáhna a mučedníka
11. srpna

Památka sv. Kláry
panny

12. srpna
Pátek 19. týdne v mezidobí

13. srpna
Sobotní památka Panny Marie

Fatimský den v Žarošicích – mše svatá v 19.00 hodin

14. srpna

7.30

mše svatá (Marie Viktrorinová, manžel, rodiče, celá rodina)

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9.00

NIKOLČICE – mše svatá (Za farníky)

(Oheň jsem přišel vrhnout na zem..) 10.30
žehnání květin a léčivých bylin

mše svatá (Cecilie Fialova, 2 manžele a děti)

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

doba výletů a dovolených – nezapomínejte nám posílat pohledy z míst, které navštívíte.
* Dnes (31.7.) jen jedna mše svatá (podrobnosti níže).
* V pondělí večerní chvály ZMĚNA už v 18.00 hodin v kostele.
* Celý týden budou bohoslužby v prázdninovém pořadu
* V pátek nebude modlitba růžence za Ukrajinu (večer chval v Kobylí).
* Příští neděli bude při obou bohoslužbách žehnání květin a léčivých bylin.

* Sobotní úklid kostela: DVOŘÁKOVÁ Marie, ul. Nová.
SLOVO OTCE JIŘÍHO
Návrat z Medjugorje by měl být v neděli 7. srpna v brzkých ranních hodinách. Rád bych v neděli pak sloužil mši
svatou u nás v 7.30 a pak v devět hodin v Nikolčicích. Mše svatá o půl jedenácté by pak nebyla.
!!! Pokud bychom to nestihli se vrátit na půl osmou, tak pak by byla právě ta mše svatá o půl jedenácté.!!!
Takže ráno naslouchejte zvonění zvonů a podle toho poznáte, zda tu již jsme nebo ještě ne.
VEČER CHVAL V KOBYLÍ
Tento pátek 12. srpna bude ve farním kostele sv. Jiří v Kobylí od 19.00 večer chval s přímluvnou modlitbou a
modlitbou za uzdravení. Modlitebnímu večeru předchází od 18.00 mše svatá. Všichni jste srdečně zváni.
Frontmen chválové skupiny ESPÉ Braňo Letko říká: „NA KAŽDÝCH CHVÁLÁCH BŮH KONÁ ZÁZRAKY.“ Přijď a
uvidíš (zažiješ)...
SETKÁNÍ MLÁDEŽE HRADEC KRÁLOVÉ
Od úterý 9. srpna bude probíhat Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové. Modleme se za požehnané prožití
celého setkání. Celý program bude přenášet televize NOE.
FATIMSKÝ DEN ŽAROŠICE
Srpnová fatimská pouť do Žarošic se uskuteční v sobotu 13. srpna s pravidelným programem, který začne v 18.30
modlitbou růžence, v 19.00 je mše svatá a světelný průvod. Odjezd autobusu bude v 17.30 od dolní zastávky.
MISIONÁŘKY DONUM DEI V BRNĚ NABÍDNOU SVĚTOVÉ SPECIALITY
V neděli 14. srpna 2022 se zahrada restaurace Živá voda pod Petrovem rozvoní světovými specialitami. Program
Dne Brna 2022 nabídne na Petrově od 10.30 do 15.00 ochutnávku světových specialit, které pro své hosty připraví
sestry z misijní rodiny Donum Dei. Na co se můžeme těšit? To je překvapení…
18. DIECÉZNÍ POUŤ RODIN se uskuteční v sobotu 27. srpna 2022 nově v areálu kláštera Porta coeli v Předklášteří
u Tišnova. Pro celé rodiny bude připraven bohatý duchovní i doprovodný program.
SLOVO OTCE JIŘÍHO
Je možnost se přihlásit do teologického kurzu, který je zaměřen na společenství duchovní život, na službu (akolyta,
lektor, katecheta) a také osobní rozhled. Přihlásit se můžete do 15. září. Informace a podrobnosti jsou na stránkách
biskupství, nebo si o tom můžete povyprávět s panem farářem.
VÝSTUPY ZE SYNODÁLNÍHO PROCESU V BRNĚNSKÉ DIECÉZI na stránkách biskupství.
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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