FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 41/2022
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích

9. října

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

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)

10. října
Pondělí 28. týdne v mezidobí

11. října

Úterý 28. týdne v mezidobí

12. října
Středa 28. týdne v mezidobí

13. října
Čtvrtek 28. týdne v mezidobí

14. října
Pátek 28. týdne v mezidobí

18.00 - modlitba večerních chval breviáře v kostele

7.00

mše svatá (Jiří Krulich, živá a zemřelá rodina, duše v očistci)

18.00

NIKOLČICE – mše svatá (Rodina Hirschova, Jelínkova a…)
17.00 - zkouška scholičky na faře

17.30 mše svatá pro děti (Marie Kaňová, manžel, celá rodina Kaňová)

7.00

mše svatá (Veronika Tesařová, manžel, dcery, syny, rodina…)
16.00 - Kreativní setkání dětí předškolního věku (3-6 roků) v KLASU
Poslední fatimská pouť v Žarošicích – mše svatá v 18.00

18.30

mše svatá (Josef Urbánek, manželka, 3 syny a pravnuk)

7.00

mše svatá (Františka Viktorinová, manžel, celá živá a + rodina)

panny a učitelky církve

19.00

VEČER CHVAL s modlitbou za uzdravení
a přímluvnou modlitbou

16. října

7.30

mše svatá (Václav Nevídal, manželka, 2 rodiče)

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9.00

NIKOLČICE – mše svatá ()

(...nalezne Syn člověka víru až přijde?...)

10.30

mše svatá (František a Marie Zelinkovi, živá a zemřelá rodina)

15. října
Památka sv. Terezie od Ježíše,

MISIJNÍ KOLÁČ před kostelem
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
* V pondělí večerní chvály už v 18.00 hodin v kostele.
* Ve středu mše svatá zaměřená pro děti, ale nejen pro děti, od 17.00 hodin zkouška dětského sborečku na faře.
* Ve čtvrtek bude další kreativní setkání pro děti předškolního věku (od 3 do 6 let) v Klasu.
* V pátek od 17.00 hodin modlitba celého růžence za mír nejen na Ukrajině.
* v sobotu večer bude v kostele Večer chval s modlitbou za uzdravení s možností přímluvné modlitby. Udělejte si čas
a přijďte zakusit netradiční způsob modlitby – chválit a uctívat Pána.

* Sobotní úklid kostela: VOZDECKÁ Oldřiška, ul. Nikolčická.
* Příští neděli (16.10.) měsíční sbírka a po bohoslužbách před kostelem tradiční „misijní koláč“ - neutíkejme hned
pryč a zapojme se do této aktivity která nám má pomoci uvědomit si naše misijní poslání v církvi – v tomto případě
pomoc církvi v nouzi – potřebným v misiích! Děkujeme všem, kdo jste něco napekli. Peníze z tohoto koláče přidáme
ke sbírce na misie. I když nebudete s sebou peníze, tak si přesto něco tam vezměte, a případný dar můžete přidat
další týden na Misijní neděli do misijní sbírky.
FATIMSKÁ POUŤ V ŽAROŠICÍCH
Ve čtvrtek je poslední tzv. „13“ v Žarošicích. Hlavním celebrantem je otec biskup Pavel Posád. A také po 22 letech je
přeložen místní pan farář Josef Pohanka, takže to bude jeho poslední mše svatá v Žarošicích. Otec Josef je přeložen
na Vysočinu do Křižanova, na jeho místo přichází otec Pavel Lacina z Pozořic. Odjezd autobusu je od zastávky již
v 16.30!
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.
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)
„Chybí-li nám potřeba chválit Boha, jsme zahleděni na sebe. Žít stylem chvály však naopak znamená odhlédnutí od
vlastního já a zaměření pozornosti na Ty. Takto nás chvála uzdravuje z naší zahleděnosti na či do sebe, z našeho
strachu o sebe.
Chvála je darem od Boha. Ježíš nás přišel osvobodit, abychom mohli svobodně uctívat Boha. Čím více žijeme s ním,
tím se stáváme svobodnějšími. Při chvále můžeme být osvobozováni od našich těžkostí se projevit a dát najevo své
emoce.
Nejlépe se do chvály vstupuje skrze vděčnost. Bůh k nám během chvály chce často mluvit a připomínat minulá
obdarování i budoucí zaslíbení. Ukazuje nám, že tak nevýslovně štědrého Otce najdeme pouze v Ježíši Kristu.“
Více informací o chválách můžete získat na webových stránkách www.vecerychval.cz, v sekci Materiály, kde je
uveřejněná zajímavá diplomová práce na téma: „Modlitba chval a uctívání“. Doporučujeme!
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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