FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 38/2022
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích

18. září

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
(... že jednal prozíravě ...)

7.30

mše svatá (Za farníky)

9.00

NIKOLČICE – mše svatá (Alois Němec, 2 rodiče, celá rodina...)

10.30

mše svatá (Rodina Lengálova, živá a zemřelá)

19. září
Pondělí 25. týdne v mezidobí

20. září
Památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů,

18.00 - modlitba večerních chval breviáře v kostele
19.00 – modlitební společenství nad Písmem svatým (KLAS)
7.00

mše svatá (Jan Kaňa, rodiče, sourozence, živá rodina)

mučedníků
16.15 - setkání třeťáků na faře; 17.00 zkouška scholičky na faře

21. září

Svátek sv. Matouše,

17.30

mše svatá (Emilie a Oldřich Blahovi)

7.00

mše svatá (Oldřich Dostál, sourozence, 2 rodiče)

18.00

NIKOLČICE – mše svatá (Manžele Sáčkovy, syna, 2 rodiče...)

18.30

mše svatá (František Kokeš, 2 rodiče, celá živá a zemřelá…)

7.00

mše svatá (P. František Kryštof Hoffmann)

25. září

7.30

mše svatá (Oldřich Fiala, manželka, Marinella Fialová…)

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9.00

NIKOLČICE – mše svatá (Za farníky)

apoštola a evangelisty

22. září
Čtvrtek 25. týdne v mezidobí

23. září
Památka sv. Pia z Pietrelciny,
kněze

24. září
Sobotní památka Panny Marie

--(Byl jeden bohatý člověk a žebrák …)
slavnost posvěcení našeho kostela 14.00
svatováclavské hody

hodová mše svatá (Za děti a mládež)
od 15.00 farní kavárna na farním dvoře s čekáním na průvod
od 15.00 do 16.00 hodin bude otevřena věž kostela

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 (18.9.) bude pravidelná měsíční sbírka na potřeby farnosti, po mši svaté o půl jedenácté přijmeme mezi nás
křesťany svátostí svatého křtu Josefínu Marii Zelinkovou a Matěje Nováka – pamatujme na ně i rodiče v modlitbách.
* V pondělí večerní chvály už v 18.00 v kostele, v 19.00 modlitební společenství nad Písmem v Klasu.
* Ve středu mše svatá zaměřená pro děti, ale nejen pro děti, v 16.15 setkání třeťáků na faře a od 17.00 zkouška
malého dětského sborečku na faře.

* V pátek od 17.00 modlitba celého růžence za mír nejen na Ukrajině, opět začneme vysílat na YouToube.
* Sobotní úklid kostela: NEČASOVÁ Marie, ul. Družstevní.
* Příští neděli (25.9.) nebude druhá mše svatá, místo ní bude odpoledne hodová bohoslužba s krojovanými, po mši
svaté bude farní kavárna na farním dvoře a zároveň bude možnost vystoupat na věž kostela (15.00 až 16.00).
V pátek 23. a v sobotu 24. září 2022 se konají KOMUNÁLNÍ VOLBY – nezapomeňme jít k volbám a zvolit moudré a
zodpovědné zastupitele, kteří budou rozvážně řídit naši obec. A nezapomeňme na modlitbu za ty, kteří kandidují.
VEČER CHVAL V HUSTOPEČÍCH v pátek 23. září 2022 od 18.45 v kostele sv. Václava (v 18.00 mše svatá).
NASLOUCHEJ HLASU STVOŘENÍ
Je téma a výzva letošního Času pro stvoření. Toto ekumenické období začíná 1. září Světovým dnem modliteb za
péči o stvoření a končí 4. října slavností svatého Františka. Je to zvláštní doba pro všechny křesťany, zaměřená na
to, aby se společně modlili a pečovali o náš společný domov.
SLOVO OTCE JIŘÍHO
Příští neděli bude slavnost pro náš chrám a budeme slavit výročí jeho posvěcení. Mše svatá bude ráno v 7.30, v 9.00
Nikolčice a další pak ve 14.00. Mše svatá bude za účasti našich krojovaných. Moc se těším a prosím přijďte na tuto
mši svatou, ať si ji společně užijeme. Po této mši svaté bude ještě čas, než půjde průvod. Tak po mši bude otevřena
farní kavárna, která bude ve farním dvoře. Opět se bude prodávat káva a různé sladkosti. Určitě přijďte a prožijeme
společně zas pár společných chvil.
Ještě chci moc poděkovat všem za krásný včerejší den, kdy jsme se tady setkali s otcem biskupem Pavlem a on
uděloval svátost biřmování. Děkuji zpěvákům, varhaníkům, schole a také těm, kdo udělali krásnou květinovou
výzdobu a občerstvili naše oltáře čistými plachtami. Děkuji za krásnou a připravenou liturgii, všem, kdo se na ní
podíleli a ženám za úklid kostela. Také moc děkuji všem, kdo jste něco napekli a přinesli na faru a v neposlední řadě
kuchařkám a obsluze. Moc si toho všeho vážím. Biřmovancům moc děkuji za krásnou atmosféru a za to, jak si to
prožili a užili. A také za dary pro mě i pro otce biskupa.
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ ve farnosti:
1. třídu učí paní učitelka Benýšková (11 dětí)
2. třídu učí paní Kaňová v úterý pátou vyučovací hodinu (9 dětí)
3. třídu učí pan farář, výuka na faře začne až po biřmování... (9 dětí)
4. a 5. třídu učí paní Hrodková v pátek ve škole, šestou vyučovací hodinu (6 + 5 dětí)
6. třídu učí paní Navrátilová ve středu v 15.00 v Klasu (8 dětí)
7. třídu učí paní Košvicová, učí se v Klasu (11 dětí)
8 a 9 třídu učí paní Ludíková, učí se v Klasu (4 + 2 děti)
Moc děkuji všem za ochotu spolupracovat a podílet se na výchově našich dětí.
Jsou k dispozici stojací kalendáře na rok 2023, jeden je za 75 Kč. Můžete si je přijít zakoupit do zákristie.
Svatební ohlášky:
V sobotu 24. září 2022 budou v našem kostele oddáni Lucie Němečková, ze Šitbořic a manželem se stane Viktor
Palán z Boleradic. Pokud někdo víte o nějaké překážce prosím o nahlášení, pokud ne, tak prosíme také o modlitbu.
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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