FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 40/2022
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích

2. října

7.30

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

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9.00

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

(Kdybyste měli víru ...)

10.30

mše svatá (Za farníky s poděkováním za letošní úrodu)

díkůvzdání za úrodu - dožínky
3. října
Pondělí 27. týdne v mezidobí

4. října
Památka sv. Františka z Asisi

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

Žehnání zvířátek na faře NEBUDE

17.00 - zkouška scholičky na faře

5. října

Středa 27. týdne v mezidobí

mše svatá (na úmysl dárce)

17.30

mše svatá pro děti (Antonín Konečný, manželka, 2 rodiče…)

7.00

mše svatá (Za nemocné děti a mládež)

sv. Faustina Kowalská

6. října
Čtvrtek 27. týdne v mezidobí

7. října
Památka Panny Marie Růžencové

8. října
Sobotní památka Panny Marie

9. října

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
(...mocným hlasem velebil Boha...)

NIKOLČICE – mše svatá (Rodina Čapkova)

dopoledne od 9.00 svátostné návštěvy nemocných
18.30

mše svatá (Jarolím Káňa, manželka, syn, 2 rodiče)
po mši svaté adorace, litanie k Srdci Ježíšovu a požehnání

7.00

mše svatá (František Tesař, manželka a duše v očistci)

7.30

mše svatá (Marie Kaňová, manžel, živá a zemřelá rodina)

9.00

NIKOLČICE – mše svatá (Jan a Františka Koutní, 2 rodiče)

10.30

mše svatá (Za farníky)

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 (2.10.) je díkůvzdání za úrodu. Vše, co jste přinesli bude darováno potřebným v Diakonii Betlém v
Kloboukách. Pokud by ještě někdo chtěl podpořit svými dary potřebné v Diakonii může je přinést ještě v pondělí
během dopoledne na farní dvůr. Děkujeme také za finanční dary. Za všechnu vaši pomoc Pán Bůh zaplať.
* V pondělí večerní chvály už v 18.00 hodin v kostele, v 19.00 modlitební společenství nad Písmem v Klasu.
* Ve středu mše svatá zaměřená pro děti, ale nejen pro děti, od 17.00 hodin zkouška dětského sborečku na faře.
* Ve čtvrtek není kreativní setkání pro děti předškolního věku (od 3 do 6 let). Setkání bude bývat 1x za dva týdny,
takže další setkání bude ve čtvrtek 13. října.

* V pátek dopoledne svátostné návštěvy nemocných, od 17.00 hodin modlitba celého růžence za mír nejen na
Ukrajině, po mši svaté bude adorace, litanie k Srdci Ježíšovu, modlitba zasvěcení a svátostné požehnání.
* Sobotní úklid kostela: ZOUBKOVÁ Marie, ul. Divácká.
Tradiční žehnání zvířátek v úterý NEBUDE … No comment … ŠKODA ...
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.
KOLÁČ PRO HOSPIC 2022
Diecézní charita Brno také letos pořádá sbírku Koláč pro hospic. Ve středu 5. října 2022 je možné sbírku podpořit
také v ulicích Brna a nejen tam. Za příspěvek do charitní kasičky obdrží dárci lahodný koláč. Další informace o Koláči
pro hospic se seznamem všech míst naleznete na www.kolacprohospic.cz.
POUŤ PRO SENIORY
Biskupství brněnské zve seniory na pouť do Kostelního Vydří a do Nové Říše. Termín: středa 19. října 2022.
Cena 700 Kč. Odjezd: 7.45 (BRNO – Janáčkovo divadlo). Hlaste se nejpozději do pátku 14. října na
info@spokojenysenior-klas.cz nebo na telefonu 730 805 857. Více informací na www.spokojenysenior-klas.cz.
SLOVO OTCE JIŘÍHO ...
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.
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)
PŘIPRAVUJE SE …
neděle 16. října - „MISIJNÍ KOLÁČ“ před kostelem
čtvrtek 27. října – modlitební setkání v předvečer státního svátku vzniku republiky a konce první světové války
úterý 1. listopadu - „ZAPAL SVÍČKU ZA ZEMŘELÉ“ symbolické rozsvícení starého hřbitova kolem kostela
středa 2. listopadu – světelný průvod dětí s lampičkami na nový hřbitova
čtvrtek 17. listopadu – modlitební setkání s modlitbou za vlast a rozsvícením symbolického srdce
středa 23. listopadu - „ČERVENÁ STŘEDA“ veřejná modlitební připomínka lidí pronásledovaných pro svou víru
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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