FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 39/2022
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích

25. září

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7.30

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

9.00

NIKOLČICE – mše svatá (Za farníky)

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

26. září
Pondělí 26. týdne v mezidobí

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

18.00 - modlitba večerních chval breviáře v kostele

7.00

mše svatá (Marie Metelková, manžel, snacha)

28. září

7.30

mše svatá (Terezie Konečná, manžel a syn)

Slavnost sv. VÁCLAVA,

9.00

NIKOLČICE – mše svatá (Rodina Strouhalova a Fraňkova)

27. září
Památka sv. Vincence z Paula,
kněze

mučedníka
hlavního patrona českého národa

29. září

od 15.00 do 16.00 hodin bude otevřena věž kostela
7.00

Svátek sv. archandělů
Michaela, Gabriela a Rafaela
30. září
Památka sv. Jeronýma,

mše svatá (František Nevídal, manželka, 2 vnuky, živá rodina)
16.00 - Kreativní setkání dětí předškolního věku (3-6 roků) v KLASU

18.30

kněze a učitele církve

mše svatá (František Jelínek, 2 rodiče)
po mši tichá eucharistická adorace

7.00

mše svatá (Františka Dvořáková, manžel, dcera, 2 rodiče)

2. října

7.30

mše svatá (Jenovéfa Konečná, manžel, 2 rodiče a duše…)

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9.00

NIKOLČICE – mše svatá (Jiří Hrabec, rodiče, celá rodina...)

(Kdybyste měli víru ...)

10.30

mše svatá (Za farníky)

1. října
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše,
panny a učitelky církve

díkůvzdání za úrodu - dožínky
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.) nebude druhá mše svatá, místo ní bude odpoledne hodová bohoslužba s krojovanými, po odpolední
mši svaté bude farní kavárna na farním dvoře a zároveň bude možnost vystoupat na věž kostela.
* V pondělí večerní chvály už v 18.00 hodin v kostele.

* Ve středu je státní svátek, velká církevní slavnost a zároveň Den věží a rozhleden (u nás bude věž kostela
přístupná od 15.00 do 16.00), bohoslužby budou jako v neděli – 7.30 u nás a v 9.00 v Nikolčicích, odpolední mše pro
děti nebude ani nebude výuka náboženství.
* Ve čtvrtek zveme na první seznamovací kreativní setkání pro děti předškolního věku (od 3 do 6 let) v KLASu.
* V pátek od 17.00 modlitba celého růžence za mír nejen na Ukrajině, po mši bude tichá eucharistická adorace.
* Sobotní úklid kostela: HUTÁKOVÁ Bohumila, ul. Osvobození.
* Příští neděli (2. 10.) bude díkůvzdání za úrodu, tak prosíme abyste během čtvrtku, pátku a soboty dopoledne mohli
přinést plody z vašich polí a zahrádek a jako vloni upřednostňujeme zavařeniny a konzervované potraviny. Vše, co
přinesete bude darováno potřebným v Diakonii Betlém v Kloboukách u Brna. Díky za vaše dary.
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
Dnes je slavnost pro náš chrám a budeme slavit výročí jeho posvěcení. Mše svatá bude jen ráno v 7.30, v 9.00
Nikolčice a další pak ve dvě hodiny odpoledne. 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 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.
Rádi bychom i letos poděkovali za úrodu v neděli při mši svaté. Tak vás prosím, abyste přinesli to, co se vám urodilo,
to, z čeho máte radost – od čtvrtku až do soboty dopoledne do kostela nebo na farní dvůr. Všechno, co přinesete pak
v pondělí naložíme a odvezeme do komunitního centra Betlém v Kloboukách u Brna. Moc díky, že myslíte na
potřebné. A myslím si, že máme i my za co děkovat, co se týká úrody.
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.
PŘIPRAVUJEME na úterý 4. října na farním dvoře tradiční žehnání zvířátek v předvečer svátku sv. Františka.
Čas bude včas upřesněn. Těšíme se na pěkné setkání a pestrou skladbu zvířátek.
REZERVUJTE SI prosím svůj čas na sobotní večer 15. října (19.00) na Večer chval s modlitbou za uzdravení a
s možností přímluvné modlitby. Bude to stát za to...
„ Na každých chválách Bůh koná zázraky „ (Braňo Letko z chválové skupiny ESPÉ - SK)
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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