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NEDĚLE 
4. 9. 

23. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 
žehnání školních aktovek 

7.30 mše svatá NENÍ 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 
10.30 mše svatá s žehnáním aktovek (za farníky) 
14.00 adorace a svátostné požehnání NENÍ 

PONDĚLÍ 
5. 9. 

Pondělí 23. týdne v mezidobí 

  

16.30 modlitba růžence za nemocného kněze 

17.00 
mše svatá (rodina Němečkova, Bočkova a Voborská -                  
původně 3.9.) 

ÚTERÝ 
6. 9. 

Úterý 23. týdne v mezidobí 
7.00 modlitba růžence za nemocného kněze 

  
  

STŘEDA 
7. 9. 

Středa 23. týdne v mezidobí 
16.30 modlitba růžence za nemocného kněze 

17.00 mše svatá (Metoděj Foretník, celá rodina - původně 26.8.) 
18.00 modlitební společenství s Božím slovem (KLAS) 

ČTVRTEK 
8. 9. 

Svátek  
NAROZENÍ PANNY MARIE 

7.00 modlitba růžence za nemocného kněze 

18.00 NIKOLČICE - modlitba růžence za nemocného kněze 
  

PÁTEK 
9. 9. 

Pátek 23. týdne v mezidobí 

  

16.30 modlitba růžence za nemocného kněze 

17.00 
mše svatá (Josef Konečný, manželka, 2 rodiče a bratr Jan 
- původně 27.8.) 

SOBOTA 
10. 9. 

Sobotní památka  
Panny Marie 

7.00 modlitba růžence za nemocného kněze 

15.00 odjezd autobusu do Žarošic 
  

NEDĚLE 
11. 9. 

24. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá NENÍ 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 
10.30 mše svatá (manžele Nevídalovi - původně 25.8.) 
14.00 adorace a svátostné požehnání NENÍ 

 

Další  informace:    
 

ÚKLID KOSTELA: HUTÁKOVÁ Bohumila – ul. Osvobození 
 

Z důvodu stále probíhající nemoci Otce Jiřího až do odvolání nebudou pravidelné bohoslužby 
Sledujte vývěsky nebo farní stránky kde je týdenní program průběžně aktualizován! 

Místo bohoslužeb jsme zváni ke společným modlitbám za jeho brzké uzdravení. 
Modlitby se konají v době, kdy měli být mše svaté. 

Přicházejte v hojném počtu – Otec Jiří stále potřebuje naše modlitby! 
 

Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO 
  

Dnes je výměna růžencových lístků. 
 

Mše svaté budou tak jak tento týden tedy pondělí, středa a pátek v 17.00 hodin 
 

Příští neděli ještě stále budou mše v 9.00 Nikolčice a 10.30 v Šitbořicích 
 

Dnes po mši svaté v 10.30 přijmeme mezi nás křesťany svátost křtu Adama Lejsku, prosím o 
modlitbu za toto dítě i za rodiče. 

 

Rád bych Vás pozval na pouť Zlaté soboty do Žarošic, kde můžeme oslavit narozeniny Panny Marie. 
Mši svatou v 18.00 hodin slouží O. Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický.  

Odjezd autobusu je v sobotu v 15.00 hodin od dolní autobusové zastávky. 
 



Doporučuji také biřmovancům a jejich kmotrům vykonat si tam, event. i jinde svátost smíření.  
Já jsem k dispozici vždy před mší svátou, po domluvě i na faře a pak také příští sobotu. Ale to ještě 

upřesním 
 

V zákristii je možnost zakoupit kalendáře po 59,- Kč 
 

Ti, kteří jdou k biřmování, tak kromě popovídání se mnou, potřebují také potvrzení o křtu – tedy 
pokud nebyli pokřtěni u nás v Šitbořicích, prosím, aby si je obstarali a donesli mně na faru. 

 

Mše svaté se zatím zapisovat nebudou, protože zatím nevím, jak to bude dál.  
 

Letos s Vámi ani nepojedu do Žarošic, ale byl bych rád, kdybyste jeli a pouť si prožili a užili.  
Pokud ponesete sochu, tak prosím, abyste se toho ujali, nastrojení sochy (je na faře), nosítka, 

osvětlení…. Nenechávejte to na poslední chvíli. 
 

Dnes v neděli (4. září) bude ve Vatikánu svatořečená Matka Tereza, od 10.00 přímý přenos na TV 
NOE. 

 

Svatební ohlášky: 
17. 9. u nás František Konečný a Barbora Mahovská z Nosislavi v 11.00 

 

PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ 
Na stolku pod kůrem jsou k rozebrání přihlášky do náboženství.  

Vyplněné přihlášky vhazujte do schránky na faře co nejdříve. Zároveň prosíme katechety i ostatní 
laiky, kteří chtějí pomoci seznamovat děti s krásami křesťanství v hodinách náboženství, ať se co 

nejdřív přihlásí u O. Jiřího – nejlépe osobně nebo přes farní mobil. 

 

Pravidelná setkání modlitebního společenství (modlitba nad Písmem svatým)  
budou po připomínkách bývat vždy ve středu po mši v 18.00 v klubovně KLASu na staré škole.  

Zveme i nové zájemce. V tomto roce se budeme zabývat nedělními starozákonními čteními.  
Vlastní Bible s sebou. Těšíme se na vás. 

 

POUTNÍ SLAVNOST V MIKULOVĚ 
Dnes v neděli 4. září 2016 zveme na tradiční mariánskou pouť na Svatý kopeček v Mikulově.  

Poutní slavnostní bohoslužba začíná v 10.30 hodin. Více na www.farnostimikulovska.cz .   

BIBLICKÝ KURZ PO ČTRNÁCTÉ: KNIHA ŽALMŮ A MARKOVO EVANGELIUM 
Pastorační středisko brněnské diecéze nabízí letos na podzim další, již čtrnáctý, ročník Biblického 

kurzu. Jde o vzdělávání pro všechny vážné zájemce o Bibli, vhodné pro osobní poznání Božího slova i 
jako materiál pro ty, kdo vedou různá malá společenství a biblické hodiny. 

Účast není vázána na absolvování předchozích ročníků. 
Kurz se jako vždy uskuteční v Brně na Biskupském gymnáziu v období září – listopad 2016 v pěti 

večerních čtvrtečních setkáních se čtrnáctidenní periodicitou:  

22. září * 6. října * 20. října * 3. listopadu * 24. listopadu 2016 od 17.00 hodin. 
Přihlášky jsou k vyzvednutí u duchovních správců farností, na recepci Biskupství brněnského Petrov 

5, či ke stažení na www.pastorace.biskupstvi.cz.  

 

Od 1. srpna 2016 je ustanoven novým děkanem hustopečského děkanátu P. Jan Nekuda.  
Kontakt na nového děkana je: 723 529 476 

 
 
 

MŮŽE SE HODIT … telefonní číslo farnosti je +420 731 619 807 
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