
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 09/2019 

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

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 
 

25. února 
Pondělí 7. týdne v mezidobí 

  

     

 18.00 Těšany 
 

26. února 
Úterý 7. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Marie Kaňová, manžel, 2 syny, 2 rodiče, 2 zetě) 

17.00 modlitební společenství nad Božím slovem (KLAS) 

  
 

27. února 
Středa 6. týdne v mezidobí 

  

17.30 mše svatá (Vlasta Kokešová, manžel, živá a zemřelá rodina) 

  
 

28. února 
Čtvrtek 7. týdne v mezidobí 

7.00 
mše svatá (František Matuška, otec a celá živá a zemřelá 
rodina) 

17.00 rozjímavá modlitba růžence          

17.00 mše svatá NIKOLČICE 
 

1. března 
Pátek 7. týdne v mezidobí 

První pátek v měsíci 

  

19.00 mše svatá (Petronila Šujanová, manžel a rodiče)  

 po mši tichá eucharistická adorace 
 

2. března 
Sobotní památka Panny Marie 

7.00 mše svatá (Růžena Matušková, manžel, živá a zemřelá rodina) 

               

  

 

3. března 2019 
 

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

( ... Strom se pozná po vlastním ovoci ...)   

7.30 mše svatá (Jaroslav Holacký, 2 rodiče a 2 zetě) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Za farníky) 

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

INFORMAČNÍ SERVIS 
 

* Dnes Byla sbírka „Svatopetrský haléř“ jenž je určena k tomu, aby papež mohl jménem celé církve přispět ke 
zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof a lidem v nouzi. 



* Dnes odpoledne bude svátostné požehnání. 
* Celý týden bude v duchu liturgického mezidobí a bohoslužby v týdnu budou pravidelné. 
* 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 má od 17.00 hodin na faře zkoušku.   
* Ve čtvrtek odpoledne zveme k rozjímavé modlitbě růžence. 
* V pátek je první pátek v měsíci, dopoledne od 9.00 hodin svátostné návštěvy nemocných a po večerní 
bohoslužbě tichá eucharistická adorace. 
* V sobotu večer v 18.00 hodin na faře setkání se snoubenci, kteří uvažují o tom, že by v tomto roce 2019 chtěli 
uzavřít  sňatek v našem kostele. 
* Příští neděli po svátostném požehnání setkání farní rady na faře. 
* 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. 
* Rádi bychom už tradičně 8. května, kdy je státní svátek, uspořádali poutní zájezd. Letos bychom navštívili Svatý 
Kopeček, Olomouc s prohlídkou nějakého olomouckého kostela a pak bychom navštívili nově postavený kostel ve 
Slavkovicích u Nového Města na Vysočině. Tam se odehrávají všechny poutě ohledně svaté Faustyny Kowalské – 
tedy ženy, která nás naučila modlit se Korunku k Božímu milosrdenství. Zapsat na tuto pouť se můžete vzadu na 
stolíku pod kůrem. 
* Farní chaloupky budou od 20. do 27. července. Neotálejte s přihlašováním přes internetové stránky, zatím je 
přihlášeno jen 15 dětí! 
* Sobotní úklid kostela: NEVÍDALOVÁ Růžena, ul. Kuchyňka. 
 

 
+     +     +     +     +     +     +     +     + 

 

SLOVO OTCE JIŘÍHO K ZAMYŠLENÍ 
 

Všiml jsem si, že je nás v kostele opět trochu méně ve všední dny, tak doporučuji zase trošku prozpytovat 
svědomí a uvědomit si, co mše svatá pro nás znamená. A určitě pokud je to možné, tak ji zařadit do každodenního 
života. 

Rád bych se ve středu po dětské mši svaté setkal s rodiči dětí, které by měly jít letos k prvnímu svatému 
přijímání. Prosím, aby přišly rodiče a ne prarodiče. Také chci upozornit na to, že na dětské mše svaté chodí čím dál 
méně dětí. 

A co biřmovanci, které není vidět při páteční mši pro mládež?  Co jim v tom brání? A to už vůbec nemluvím 
o společenství mládeže, které u nás chybí. 

Také připomínám, že mládež si připravila tzv. chaloupky, pro naše děti. A ani tady není nijak velký zájem. 
Opravdu raději necháme děti běhat o prázdninách po ulici, než jim nabídnout kvalitní křesťanský program? 
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POZVÁNKA DO BRNA 
 

Postní duchovní obnova s karmelitánem P. Vojtěchem Kodetem se koná ve dnech 8. a 9. března 2019 

v kostele sv. Janů na Minoritské ulici v Brně. Začátek v pátek 8. března v 15:30 hodin mší svatou, poté následuje 
přednáška a adorace. Sobotní program bude probíhat od 10 hodin. Více na www.brno.minorite.cz.   
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