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7.30

mše svatá (Josef Konečný, manželka, 2 rodiče, bratr Jan)

26. srpna 2018

9.00

mše svatá NIKOLČICE

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

10.30

mše svatá (Za farníky)

14.00

Korunka k Božímu milosrdenství

27. srpna 2018

Památka sv. Moniky

mše svatá není (Těšany 18.00)
8.00

mše svatá není

28. srpna 2018

Památka sv. Augustina,

modlitba celého růžence za uzdravení (viz níže)

18.00

modlitební společenství nad Božím slovem – přípravné setkání

biskupa a učitele církve
mše svatá není (Křepice 16.30)

29. srpna 2018

Památka Umučení
svatého Jana Křtitele
30. srpna 2018
Čtvrtek 21. týdne v mezidobí

31. srpna 2018
Pátek 21. týdne v mezidobí

mše svatá není (Těšany 18.00)
NIKOLČICE mše svatá není
18.00

rozjímavá modlitba růžence

19.00

mše svatá (Na poděkování za dar života) P. Petr Šikula
mše svatá není (Hustopeče 8.00)

1. září 2018
Sobotní památka Panny Marie

svatba

světový den modliteb za péči o stvoření
7.30

mše svatá (Za živé a zemřelé z ročníku 1948)

2. září 2018

9.00

mše svatá NIKOLČICE

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

10.30

žehnání školních aktovek a všech školáků

mše svatá (Josef a Stanislava Čermákovi, živá a zemřelá
rodina)

--Každý den se ve 21.00 modlíme jeden Zdrávas za farnost. Každý pátek se v 15.00 hodin scházíme (nejen) na
vyhlídce na Domaninách ke smírné modlitbě korunky k Božímu milosrdenství za obec Šitbořice a její obyvatele
(vyprošujeme dary smíření, odpuštění a uzdravení vztahů – jde o přímluvnou modlitbu).

Telefonní kontakt na děkanství Hustopeče: P. Jan Nekuda – mobil 723 529 476.
INFORMAČNÍ SERVIS
* Po mši svaté o půl jedenácté přijmeme mezi nás křesťany svátostí svatého křtu Barboru Kaňovou, prosíme
pamatujme na ni i na rodiče ve svých modlitbách.

* Dnes odpoledne se můžeme sejít ke zpívané modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství.
* Nedělní svátostné požehnání až do odvolání nebude!
* Pak jsem vás chtěl požádat o brigádu na faře, resp. o umývání oken. Sice mezi vámi nebudu, ale budu na vás o
to intenzivněji myslet. Jsou ještě prázdniny, tak kdyby mohly přijít třeba i mladá děvčata, tak by to bylo moc fajn.
Děkuji. Takže v úterý v 9.00 hodin dopoledne. Otec Jiří.
* Bohoslužby v týdnu nebudou, pouze v pátek večer. Doporučujeme si během týdne udělat čas a zajet si na mši
svatou do okolních farností které jsou velmi dobře sjízdné veřejnou dopravou. Nabídka bohoslužeb je v týdenním
rozpisu (viz nahoře) nebo na www.ibohosluzby.cz.
* V pondělí dopoledne jsme zváni k modlitbě za Otce Jiřího.
* Modlitební společenství nad Božím slovem začneme organizačním setkáním v úterý navečer v 18.00 hodin
v Klasu na staré škole. Vhodné i pro lektory. Těšíme se na vás.
* Příští neděli zveme děti předškoláky i školáky na mši v 10.30 při které jim i učitelům budeme vyprošovat
moudrost, ochranu a požehnání pro začínající školní rok. Zveme i studenty středních a vysokých škol. Přijďte i se
školními taškami. Tak jako každý rok se na vás těšíme.
* Nějakou dobu nebude Otec Jiří mezi námi, a tak budou bohoslužby v omezené míře. V případě potřeby jako je
pohřeb, nebo zaopatření se obraťte na pana děkana do Hustopeč. Telefon máte ve vývěsce.
* Přihlášky do náboženství jsou vzadu na stolíku pod kůrem
* V zákristii si můžete zakoupit kalendáře s církevními svátky. Jsou tam dva druhy. Kus je za 65,- Kč.
* Na bočních oltářích můžeme podepsat petici na podporu manželství, kterou se autoři obrací na senát a
parlament ČR, aby přijali ústavní zákon, kterým bude stanoveno, že manželství, rodina a mateřství jsou pod zvláštní
ochranou zákonů a manželství bude definováno jako trvalý svazek muže a ženy. Petice se vymezuje proti
uzákonění uzavírat manželství mezi osobami stejného pohlaví. Je možné ji podepisovat do konce měsíce srpna.
* Sobota 1. září – diecézní pouť rodin ve Žďáře nad Sázavou.
O letošní pouti by se dalo říct, že proběhne „trochu jinak“. Dle slov organizátorů tentokrát půjde o
skutečnou pouť s cílem v poutním areálu kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru.
Je připraveno několik tras v různých vzdálenostech, každá skupina poutníků bude doprovázena knězem,
který bude k dispozici pro duchovní rozhovory a sv. Smíření. Více info na www.crsp.cz.
* Co se týká náboženství, tak výuka začne nejspíš až v říjnu. Zatím mám asi deset přihlášek. Je v plánu letošní
školní rok prožít takto:

1. a 2. třída budou mít mše svaté ve středu se zaměřením na základní náboženské informace.
Tedy prosím, abyste jim neplánovali na středu podvečer kroužky – pokud tedy chcete, aby se děti
zapojily do náboženství a pak následně mohly jít k prvnímu svatému přijímání.
Třeťáci budou mít náboženství také ve středu před dětskou mší svatou na faře.
Ostatní třídy vám oznámím, jak se domluvím s katechety.
Rodičům připomínáme že jsou zodpovědní za náboženskou výchovu neboli předávání víry svým ratolestem
kterou slíbili při jejich křtu – katecheté nebudou učit děti dělat kříž a znát základní modlitby – tyto základy se
předávají v rodině!
* Svatební ohlášky:
V sobotu 1. září budou v našem kostele oddání Tomáš Zelinka ze Šitbořic a Darina Bartošková z Měnína.
V sobotu 22. září budou v našem kostele oddání Jaroslav Novotný a Iva Konečná, oba ze Šitbořic.
Kdo ví o nějaké překážce je povinen to nahlásit na farním úřadě, jinak prosíme o modlitbu za tyto snoubence.
* Sobotní úklid kostela: NEVÍDALOVÁ Růžena, ul. Kuchyňka.

» » »

« « «

A ZVONY ZVONÍ
Dne 21. září si celý svět připomíná Mezinárodní den míru a v rámci Evropského roku kulturního dědictví proběhne
v tento den akce „A zvony zvoní“, která má za cíl v jeden okamžik rozeznít v celé Evropě co největší počet zvonů
jako symbolů míru.
I naše farnost se k této akci připojí a v pátek 21. září v době od 18.00 do 18.15 hodin se rozezní kostelní zvony.

PONDĚLÍ 27. srpna 2018

MODLITBA RŮŽENCE ZA ÚSPĚŠNOU LÉČBU A BRZKÉ
UZDRAVENÍ OTCE JIŘÍHO

„Kde jsou dva nebo tři, tam jsem já uprostřed nich...“ – říká Ježíš o
společné modlitbě
Zveme všechny, kteří mohou a kterým není lhostejný současný zdravotní
stav Otce Jiřího k modlitbě celého růžence, která začne v 8.00 hodin v
kostele, v tuto dobu pan farář podstoupí operaci, a to nejlepší co můžeme
jako křesťané udělat je modlit se a vyprošovat pacientovi pokoj a sílu a
lékařům požehnání v jejich náročném povolání. Kdo nemůže přijít do
kostela, spojte se s námi v modlitbě kdekoliv budete od 8.00 do cca 9.30
hodin. Děkuji všem, kteří vezmou tuto výzvu vážně. Petr
ÚTERÝ 28. srpna 2018

PŘÍPRAVNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MODLITEBNÍ SPOLEČENSTVÍ
S BOŽÍM SLOVEM
„Kde jsou dva nebo tři, tam jsem já uprostřed nich...“ – říká Ježíš o
společné modlitbě
Zveme všechny, kteří by chtěli zakusit nové formy práce s Božím slovem a
vstoupit do modlitby inspirované Božím slovem na pravidelná týdenní
setkávání s tímto zaměřením. Letos se budeme seznamovat s malými
proroky a s těmito úžasnými texty se inspirovat k modlitbě. Je k tomu
zapotřebí Bible a ochota věnovat jednu hodinu týdně společnému setkání.
Pokud cítíte touhu trochu zapracovat na svém vztahu k Bohu a nechat se
jím obohatit, přijďte v úterý na seznamovací setkání do Klasu v 18.00
hodin kde si povíme více. Pak budete mít celý týden na rozhodnutí, zdali
to zkusíte nebo ne. Děkuji všem, kteří najdou odvahu prožít něco nového.
Petr
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