
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 08/2019 

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

    17. února 2019 
 

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

( Blahoslavení... Běda vám... ) 

7.30 mše svatá (Za farníky) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
mše svatá (František Fiala, manželka, 2 syny, dcera, živá 
rodina) 

- - -  
 

18. února 
Pondělí 6. týdne v mezidobí 

  

17.00 chórová modlitba celého růžence za nemocné       

 18.00 Těšany 
 

19. února 
Úterý 6. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Za dobrodince našeho kostela) 

17.00 modlitební společenství nad Božím slovem (KLAS) 

  
 

20. února 
Středa 6. týdne v mezidobí 

  

17.30 mše svatá (Josef Furch, dcera a 2 rodiče) 

  
 

21. února 
Čtvrtek 6. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Václav Nevídal, 2 rodiče a prarodiče) 

17.00 modlitba růžence za nemocné          

17.00 mše svatá NIKOLČICE 
 

22. února 
Svátek 

Stolce svatého apoštola Petra 

  

                

19.00 mše svatá (Božena Kaňová, živá a zemřelá rodina) 
 

23. února 
Památka sv. Polykarpa, 
biskupa a mučedníka 

7.00 mše svatá (Na úmysl dárce) 

               

  

 

24. února 2019 
 

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

( ... Žehnejte těm, kdo vás proklínají ...)   

7.30 mše svatá (František a Marie Zelinkovi, živá a zemřelá rodina) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
mše svatá (Marie a Jaroslav Bartoňkovi, syn, živá a zemřelá 
rodina) 

14.00 svátostné požehnání 
 

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: O. Jiří 731 619 807, děkanství Hustopeče P. Jan Nekuda 723 529 476. 
 

INFORMAČNÍ SERVIS 
 

* Dnes byla pravidelná měsíční sbírka na potřeby farnosti. Pán Bůh zaplať za vaše dary. 
* Celý týden bude v duchu liturgického mezidobí, v pátek je svátek Stolce sv. Petra – svátek papežství. 



* Bohoslužby v týdnu budou již pravidelné. 
* V pondělí pravidelná měsíční modlitba celého růžence za naše nemocné, která se ponese v duchu výzvy 
apoštola Pavla „Neste břemena jeden druhého, a tak naplníte zákon Kristův.“ 

* V úterý odpoledne pro zájemce (i nové) modlitební společenství nad Božím slovem v Klasu v 17.00 hodin. 
* Ve středu je mše svatá pro děti a sboreček bude mít od 17.00 hodin na faře zkoušku.   
* Ve čtvrtek odpoledne zveme k rozjímavé modlitbě růžence. 
* Příští neděli se koná sbírka „HALÉŘ SVATÉHO PETRA“ na humanitární pomoc církve. Pán Bůh zaplať za vaše 
dary. 
* Sobotní úklid kostela: DVOŘÁKOVÁ Marie, ul. Nová. 
 

* 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. 
   
* Již je možné přihlásit své děti na Chaloupky. Tábor se uskuteční 21. až 27. července v Chaloupce bratří 
františkánů ve Starých Hutích u Uherského Hradiště. Cena tábora je 2300 Kč. Přihlášky se podávají přes internet 
na adrese https://goo.gl/F1VtXv. 
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