FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 42/2022
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích

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)

16.00

NIKOLČICE pohřeb p. Vlasta Matýšková

MISIJNÍ KOLÁČ před kostelem

17. října

Památka sv. Ignáce Antiochijského,

18.00 - modlitba večerních chval breviáře v kostele

biskupa a mučedníka

19.00 – modlitební společenství nad Písmem svatým (KLAS)

18. října

7.00

mše svatá (Josef Konečný, manželka a duše v očistci)

Svátek s. Lukáše, evangelisty

19. října
Středa 29. týdne v mezidobí

20. října
Čtvrtek 29. týdne v mezidobí

21. října
Pátek 29. týdne v mezidobí

17.00 - zkouška scholičky na faře
17.30 mše svatá pro děti (Josef Zoubek, manželka a syn)

7.00

mše svatá (živá a zemřelá rodina Krupičkova a na poděkování)

NIKOLČICE – mše svatá nebude !!!

18.30

mše svatá (Valíček Justin, snacha, 2 rodiče)

7.00

mše svatá (Josefa a Karel Zoubkovi, živá a zemřelá rodina)

23. října

7.30

mše svatá (Za farníky)

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9.00

(...Bože buď milostiv mně hříšnému...)

10.30

bl. Karel Rakouský

22. října
Sobotní památka Panny Marie
sv. Jana Pavla II., papeže

NIKOLČICE – mše svatá (Anna Hanáková, manžel, sestra...)
mše svatá (Františka Drabálková, manžel, rodina)

MISIJNÍ NEDĚLE
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 (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.
* 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 zkouška dětského sborečku na faře.
* Ve čtvrtek nebude v Nikolčicích mše svatá (v pondělí bude pohřební mše svatá).
* V pátek od 17.00 modlitba celého růžence za mír nejen na Ukrajině.
* Sobotní úklid kostela: NOVÁKOVÁ Marie, ul. Břízová.
* Příští neděli (23.10.) den modliteb za misie a sbírka na misie.
MISIJNÍ KOLÁČ
Při nedělním misijním koláči s misijním svařákem bylo věnováno 18 925 Kč, které budou přidány k misijní sbírce a
odeslány na podporu Papežského misijního díla. Velké poděkování patří také těm, kteří připravili dobrý svařáček.
Pán Bůh zaplať za vaši podporu misií.
VEČER CHVAL V HUSTOPEČÍCH v pátek 21. října 2022 od 18.45 v kostele sv. Václava (v 18.00 mše svatá).
PŘIPRAVUJE SE…
pátek 28. 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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