FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 47/2022
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích

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)

21. listopadu
Památka
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
22. listopadu
Památka sv. Cecílie

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

7.00

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

panny a mučednice

23. listopadu
Středa 34. týdne v mezidobí

17.30

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

24. listopadu

7.00

mše svatá (František Sáček, manželka, děti, 2 vnuky, rodina...)

Památka sv. Ondřeje a druhů

17.00

NIKOLČICE – mše svatá (Rodina Vašíkova)

18.30

mše svatá (Ludvík Šebesta, 2 rodiče, za celou rodinu a duše…)

ČERVENÁ STŘEDA

japonských mučedníků
25. listopadu
Pátek 34. týdne v mezidobí
sv. Kateřina Alexandrijská

26. listopadu
Sobotní památka Panny Marie

po mši tichá eucharistická adorace
7.00

mše svatá (Josef Nevídal, rodiče)

žehnání adventních věnců bude při nedělních bohoslužbách !!!

* * * začíná doba adventní - začíná nový církevní rok * * *

27. listopadu

7.30

mše svatá (Marie Konečná, manžel, 2 dcery, zetě…)

PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ

9.00

NIKOLČICE – mše svatá (Za farníky)

10.30

mše svatá (Tomáš Konečný, živá a zemřelá rodina)

(...odložme tedy skutky temnoty
a oblečme se do výzbroje světla...)

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 (20.11.) bude pravidelná měsíční sbírka na potřeby farnosti.
* V pondělí večerní chvály v 18.00 hodin v kostele, v 19.00 modlitební společenství nad Písmem v Klasu.
* Ve středu večerní mše svatá pro děti.
* V pátek modlitba celého růžence nebude, po mši tichá eucharistická adorace.
* Sobotní úklid kostela: URBÁNKOVÁ Růžena, ul. Pod Svatojánkem.

* Příští neděli (27.11.) při bohoslužbách žehnání adventních věnců.
Minulý týden se vybralo při sbírce na televizi Noe, rádio Proglas aj. celkem 20.266 Kč. Pán Bůh zaplať za vaši
štědrost.
Během týdne se můžete zapisovat na adventní putování sochy P. Marie po rodinách. Rozpis bude pod kůrem na
stolku.

ČERVENÁ STŘEDA
Ve středu 23. listopadu se můžeme připojit k mezinárodní iniciativě s názvem „Červená středa“. Jejím
symbolem je červené nasvícení budov kostelů a modliteben coby veřejné vyjádření solidarity s těmi, kteří
ve světě prolévají svou k krev a jsou pronásledováni pro víru. Prosíme, abyste se i vy podle svých možností
připojili například umístěním zapálené svíce do okna, ale především svou modlitbou za lidi trpící a
diskriminované pro své náboženské přesvědčení. U nás můžeme dát rozsvícenou červenou svíčku ke kříže
před kostelem a přidat tichou modlitbou. Více inspirace najdete na cervenastreda.cz.
VEČER CHVAL V HUSTOPEČÍCH v pátek 25. listopadu 2022 od 18.45 v kostele sv. Václava (18.00 mše svatá).
PŘÍPRAVA NA RORÁTY
Pomalu se nám blíží advent a s ním tzv. Roráty. Rorátní mše probíhají v brzkých ranních hodinách a mnohdy se
konají jen za svitu svící. To vyvolává v prosincových tmavých a studených ránech jedinečnou atmosféru. Proto se
mohou děti i s rodiči pomalu připravit na tyto mše svaté tím, že si doma vyrobí nějakou lampičku, případně si mohou
koupit lucerničku, a s ní pak chodit na rorátní mše svaté. Těšíme se.
PRŮVODCE ADVENTEM je kromě tištěné verze také k dispozici přes mobilní aplikaci „Průvodce adventem“.
ADVENTNÍ INSPIRACE nejen pro děti ale i pro dospělé, jak se dá také prožít letošní advent budou od středy 23. 11.
k nahlédnutí na panelech uprostřed kostela, kde si můžete vybrat to, co vás nejvíce osloví a v teple domova si
vybranou aktivitu stáhnout z farních stránek a vytisknout. Případné dotazy a nejasnosti objasní a zodpoví Petr.
PŘIPRAVUJE SE …
neděle 4. prosince * „NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE“ po mši svaté v 10.30 hodin.
VÝSTUPY ZE SYNODÁLNÍHO PROCESU V BRNĚNSKÉ DIECÉZI na stránkách biskupství www.biskupstvi.cz.
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA PAVLA – O POVOLÁNÍ

Milí přátelé,
Slavnost Ježíše Krista Krále, kterou dnes slavíme, ukončuje další liturgický rok. Jak ale víme, konec se často
snoubí s novým začátkem, a my vzápětí vstoupíme do času radostného očekávání doby adventní. V Lukášově
evangeliu je Ježíš představen jako král, který nesedí na trůnu, ale je ukřižovaný. Ovšem dějiny spásy jasně
ukazují, že kříž je branou vzkříšení. Krista vidíme uprostřed slabosti a utrpení jenom proto, aby nám přinesl
spásu, útěchu a naději. Svatý farář z Arsu byl přesvědčen, že „bázeň před křížem je náš největší kříž“.
Kristovo království nás nenabádá ke strachu, ale k tomu, abychom přiložili ruku k Božímu dílu, které se tím
v dějinách naplňuje. Bible vnímá ruce jako symbol jednání. Máme je sepnout k modlitbě a máme jimi konat.
Na říjnovém kněžském dni jsme se společně zabývali otázkou, co udělat, aby naše diecéze měla dostatek
rukou k duchovní službě. Z podnětů vyšel požadavek, aby se ve farnostech věnoval čas pravidelné adoraci a
modlitbě za povolání. Naše diecéze má momentálně v přípravě ke kněžství pět bohoslovců a tři se na tuto
formaci připravují v Teologickém konviktu. Kandidátů stálého jáhenství, které spolu s jejich rodinami vnímám
jako velkou naději pro diecézní pastoraci, je v přípravě jedenáct. Prosím nyní všechny, kdo o duchovní službě v
církvi uvažují, aby neotáleli s rozhodnutím. Jak říká jeden aforismus: „Bůh často nemá jiné ruce než ty naše.“
Věnujme v nadcházejícím liturgickém roce naše modlitby, čas a rozjímání při adoracích Nejsvětější svátosti
oltářní právě úmyslům za nová kněžská a jáhenská povolání. Dnešní slavnost Ježíše Krista Krále je historicky
spojena s úctou k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Proto prosím – zakončeme dnešní bohoslužbu krátkou adorací,
v níž zazní i modlitba za nová povolání.
Anglický kardinál, svatý John Henry Newman, kdysi definoval křesťana jako člověka, který vyhlíží Krista. Naší
diecézi je třeba těch, kteří nepropadají malo-myslnosti, že světlo na konci tunelu pochází z reflektorů vlaku
jedoucího proti nám, ale jsou přesvědčeni, že jde o nadějné světlo Kristovo, a podle toho i jednají.
Žehnám každému z vás.
+ biskup Pavel
Modlitba za povolání
Otče, dej, ať mezi křesťany povstanou četná kněžská povolání, která by udržovala živou víru a střežila památku
tvého Syna prostřednictvím kázání slova a udílením svátostí, jimiž, Otče, ustavičně obnovuješ své věřící.

Daruj nám svaté služebníky tvého oltáře, kteří budou pozornými a zapálenými strážci Eucharistie, která je
svátostí Kristova největšího daru pro vykoupení světa. Povolej služebníky tvého milosrdenství, kteří by skrze
svátost smíření rozdávali lidem radost z tvého odpuštění.
Dej, Otče, ať církev s radostí přijímá četné inspirace Ducha Svatého a ať v učenlivosti vůči jeho vedení pečuje
o povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu. Pomáhej biskupům, kněžím, jáhnům, zasvěceným osobám a
všem pokřtěným křesťanům, aby věrně naplňovali své poslání ve službě evangeliu.
O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

(podle papeže Benedikta XVI.)

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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