
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 07/2019 

pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích 
 

   10. února 2019 
 

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

( ... Zajeď na hlubinu ...) 

7.30 mše svatá (Manželé Nevídalovi, 2 syny, 2 vnučky a 2 snachy) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Na poděkování za přijatá dobrodiní) 

14.00 svátostné požehnání 
 

11. února 
Panny Marie Lurdské 

  

        

 18.00 Těšany 
 

12. února 
Úterý 5. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá NEBUDE 

                   

  
 

13. února 
Středa 5. týdne v mezidobí 

  

17.30 mše svatá NEBUDE 

  
 

14. února 
Čtvrtek 5. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá NEBUDE 

17.00 mše svatá NIKOLČICE – NEBUDE          

  

 

15. února 
Pátek 5. týdne v mezidobí 

  

                 

19.00 mše svatá NEBUDE 
 

16. února 
Sobotní památka Panny Marie 

7.00 mše svatá NEBUDE 

               

  

 

10. února 2019 
 

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(…  Blahoslavení vy chudí ...)    

7.30 mše svatá (Za farníky) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá () 

  
 

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 O. Jiřího: 731 619 807. Telefonní kontakt na děkanství Hustopeče: P. Jan Nekuda – mobil 723 
529 476. 

 

INFORMAČNÍ SERVIS 
 

* Dnes odpoledne bude krátká adorace a svátostné požehnání. 
* Celý týden bude v duchu liturgického mezidobí, kromě pondělí. 



* Bohoslužby v týdnu NEBUDOU. Bude probíhat pouť do Izraele. 
* Děti a mládež odjeli na PRANAF – Prázdniny na faře, tentokrát do Loděnic u Pohořelic. 
* Příští neděli budou bohoslužby pravidelné. 
* Otec Jiří by rád v létě jel na pouť do Medžugorje v termínu 29. 7 do 9. 8. Bude moc rád, když se připojíte a 
pojedete společně. Vzadu na stolíku pod kůrem máte papír, kde se můžete přihlašovat. 
* Začalo přihlašování na letošní chaloupky. Více informací naleznete na farních internetových stránkách. 
* Sobotní úklid kostela: LEJSKOVÁ Iveta, ul. Osvobození. 

 

»  »  »    «  «  « 

 

ZPRÁVA Z DIECÉZE 

Pomocný biskup Konzbul novým generálním vikářem 

V pondělí 4. února 2019 uvedl diecézní biskup Vojtěch Cikrle do úřadu nového generálního vikáře brněnské 
diecéze svého pomocného biskupa Mons. Pavla Konzbula. Ten ve funkci vystřídal dosavadního generálního vikáře 

Mons. Jiřího Mikuláška, který tuto službu vykonával od 15. srpna 1992. 
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