FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 46/2022
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích

13. listopadu

7.30

mše svatá (Ladislav a Pavlína Lengálovi, zemřelá rodina...)

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9.00

NIKOLČICE – mše svatá (Václav Kovář, 2 rodiče, živá…)

(Dejte si pozor abyste se nenechali svést)

10.30

mše svatá (Za farníky)

sv. Anežka Česká

14. listopadu
Pondělí 33. týdne v mezidobí

15. listopadu
Úterý 33. týdne v mezidobí

16. listopadu
Středa 33. týdne v mezidobí

17. listopadu
Památka sv. Alžběty Uherské,
řeholnice

18. listopadu
Pátek 33. týdne v mezidobí

19. listopadu
Sobotní památka Panny Marie

modlitba večerních chval breviáře nebude

7.00

mše svatá nebude
(Ludmila Opavská, živá a zemřelá rodina Opavská a duše v…)

17.30

mše svatá nebude
(František Krupička, 2 rodiče, živá a zemřelá rodina)

7.00

mše svatá nebude

17.00

NIKOLČICE – mše svatá nebude

17.00

Zvonění zvonů na připomínku výročí 17. listopadu 1989
s vytvořením symbolického srdce ze svíček před kostelem

(Josef Tihlařík, rodina Tihlaříkova a Konečná...)
od 17.00 modlitba celého růžence za mír nejen na Ukrajině

18.30

mše svatá nebude

7.00

mše svatá nebude
od 15 hodin děkanátní setkání mládeže – kostel Hustopeče

20. listopadu

7.30

Slavnost

9.00

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

10.30

mše svatá (Jan Konečný, rodiče a sourozenci)
NIKOLČICE – mše svatá (Za manžele Staňkovy, snachu…)
mše svatá (Za farníky)

(To je židovský král)
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 (13. 11.) je sbírka na podporu křesťanských médií – (TV NOE, rádio PROGLAS, KT, NEZBEDA, IN, aj.).
* Dnes 13. listopadu je také Světovým dnem chudých. Můžete se v těchto dnech zapojit do pomoci chudým a
potřebným lidem, a to např. prostřednictvím Potravinové sbírky nebo projektu Nocleženka.
* V pondělí večerní chvály nebudou!
* Ve středu nebude večerní mše svatá pro děti.

* V pátek od 17.00 modlitba celého růžence za mír nejen na Ukrajině.
* Sobotní úklid kostela: NOVÁKOVÁ Jana, ul. Nová.
* Příští neděli (20. 11.) bude pravidelná měsíční sbírka na potřeby farnosti.
MODLEME SE ZA MLÁDEŽ
Ve dnech 13. až 20. listopadu 2022 bude probíhat Týden modliteb za mládež. Jeho vyvrcholením bude nedělní
Slavnost Ježíše Krista Krále, kdy budeme slavit 37. světový den mládeže. Smyslem Týdne modliteb za mládež je
spojit se ve vzájemné modlitbě za mladé lidi. Texty k modlitbě na cirkev.cz.
DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
Hustopeče – sál v suterénu kostela sv. Václava v sobotu 19. listopadu 2022 od 15.00
Program: 15.00 – přednáška „Křesťan 21. století“ 15.45 – skupinky 16.45 – modlitba chvály, adorace, svědectví
18.00 – agapé. Těší se pořadatelé.
VEČER CHVAL V HUSTOPEČÍCH v pátek 25. listopadu 2022 od 18.45 v kostele sv. Václava (18.00 mše svatá).
SLOVO OTCE JIŘÍHO
Celý týden nebudu v naší farnosti, jedu na duchovní cvičení, a tak z tohoto důvodu nebudou u nás bohoslužby.
V případě pohřbu se prosím obraťte na pohřební službu, protože i pan děkan bude na duchovních cvičeních.
Připomínám všem, kdo přispíváte na farnost díky fondu Puls, tak že můžete zaplatit svůj příspěvek do konce října
a tak se nám odečte vaše částka z letošního desátku. Pokud se někdo chcete přihlásit k donátorům, nebo nechcete
posílat peníze přes účet, tak tu částku, kterou posíláte můžete přinést do zákristie, s vaším jménem, nebo ji dát paní
Evě Čermákové a ona to za vás obstará a zaplatí. Děkuji vám všem, kdo jsme zapojeni do donátorství PULS.
* PODĚKOVÁNÍ Z DIAKONIE BETLÉM za darované poživatiny a finanční dar 3500 Kč na vývěsce v kostele.
PROSBA O POMOC
Potravinová banka pro potřebné prosí o darování trvanlivých potravin pro potřebné lidi. Z tohoto důvodu prosíme
vás všechny kteří v těchto dnech budete nakupovat v supermarketech o vaši podporu těmto potřebným.
Prokazovat milosrdenství slabým a potřebným patří mezi základní DNA KŘESŤANA. Díky vám.
PŘIPRAVUJE SE…
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

ZVONĚNÍ 17. LISTOPADU 2022
V 17.11 HODIN
Ve čtvrtek 17. listopadu se v 17.11 hodin
rozezní na několik minut kostelní zvony
na připomenutí listopadových událostí
a pádu komunistického režimu v roce 1989
a k tiché modlitbě za oběti totality
a za naši vlast
Součástí vzpomínky bude vytvoření symbolického
červeného srdce ze svíček
před kostelem
Vhodné pro rodiny s dětmi

(doporučujeme uzavřené svíčky kvůli větru a dešti)
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