
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 12/2019 

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

    17. března 2019 
 

2. NEDĚLE POSTNÍ 
 

( ... můj vyvolený Syn, toho poslouchejte ...)   

7.30 
mše svatá (Prokop Lengál, 2 rodiče, snacha, živá a zemřelá 

rodina) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (František Krupička, manželka, 2 rodiče) 

14.00 křížová cesta – vedou ženy 
 

18. března 

Pondělí po 2. neděli postní 

  

17.00 chórová modlitba celého růžence    

 18.00 Těšany   18.00 Žatčany 
 

19. března 

Slavnost sv. JOSEFA, 
SNOUBENCE PANNY MARIE 

doporučený svátek 

   

17.00 modlitební společenství nad Božím slovem (KLAS) 

 16.30 Žatčany   17.00 Šaratice   17.30 Křepice 
 

20. března 

Středa po 2. neděli postní 

  

          

 16.30 Křepice   18.00 Hustopeče 
 

21. března 

Čtvrtek po 2. neděli postní 

  

17.00 rozjímavá modlitba bolestného růžence          

 17.30 Křepice   18.00 Těšany 
 

22. března 

Pátek po 2. neděli postní 

  

19.00 mše svatá (Za dobrodince našeho kostela) 

  
 

23. března 

Sobota po 2. neděli postní 

7.00 mše svatá (Za dobrodince našeho kostela) 

  

 od 18.00 do 20.00 možnost navštívit kostel k modlitbě a ztišení 
 

24. března 2019 
 

3. NEDĚLE POSTNÍ 
 

( ... přicházím hledat ovoce a nic nenacházím ...)   

7.30 
mše svatá (Josefa Nevídalová, manžel, syn a na poděkování za 

80 let života) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Za farníky) 

14.00 křížová cesta – vedou lektoři 
 

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, na děkanství Hustopeče: P. Jan Nekuda – mobil 723 529 476. 

 

 

 



 

INFORMAČNÍ SERVIS 
  

* Dnes odpoledne bude křížová cesta za uzdravení, po křížové cestě domluva poutníků do Medžugorie. 

* Tento týden se celý ponese v duchu svaté doby postní. Pouze v úterý slavíme slavnost sv. Josefa s doporučenou 

účastí na bohoslužbě. Bohoslužby v týdnu nebudou, pouze v pátek večer a v sobotu ráno. 
* V pondělí pravidelná měsíční modlitba celého růžence tentokrát za papeže Františka. Těšíme se na hojnou účast. 

* V úterý odpoledne pro zájemce (i nové) modlitební společenství nad Božím slovem v Klasu v 17.00 hodin. 

* Ve středu není náboženství a večer je společenství v Klasu. 

* Ve čtvrtek odpoledne zveme k rozjímavé modlitbě bolestného růžence. 

* V sobotu večer je možnost navštívit kostel k soukromé modlitbě a rozjímání – dejme prostor Bohu, aby nás mohl 

formovat a měnit. Dejme mu tu možnost a svůj čas, který nám bude mnohonásobně zhodnocen.   

* Příští neděli po obou bohoslužbách i po křížové cestě se budou vybírat peníze na farní pouť, kterou společně 

prožijeme 8. května. Částka je 500Kč. 

* Příští neděli odpolední modlitbu křížové cesty povedou lektoři. 

* 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.   
* Připomínáme ještě možnost se zapsat na farní pouť do Olomouce a Slavkovic, která se uskuteční 8. května. 

* Sobotní úklid kostela: KRUPIČKOVÁ Marie, ul. U cihelny. 
 

»  »  »    «  «  « 

 

POZVÁNÍ DO BRNA K MINORITŮM 
Ve čtvrtek 21. března 2019 adorace s modlitbou za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela Makchlúfa. 

Program: 15.00 zpívaná Korunka k Božímu milosrdenství – 15.30 mše svatá. 
Po mši svaté adorace s modlitbou za uzdravení a svátostné požehnání. 

Na závěr pomazání olejem sv. Šarbela z Libanonu s možností uctění ostatků. 

 

2. EKUMENICKÁ POUŤ JIŽNÍ MORAVOU - 6. dubna 2019 
 

Matice velehradská, Římskokatolická farnost u sv. Tomáše v Brně 

a brněnský seniorát Českobratrské církve evangelické 

zvou všechny zájemce, mladší i starší, jednotlivce, páry i rodiny 

na pěší pouť z Nosislavi do Hustopečí 
s modlitbami, písněmi a doteky minulosti na místech, jež spojovala i dělila 

české bratry, novokřtěnce, luterány, helvety i katolíky, Čechy i Němce na návrších nad Svratkou a Dyjí. 

 
Kdy a kde začneme? … 6. dubna 2019 v 9.00 hodin sraz v evangelickém kostele v Nosislavi 

 

Kudy a jak? 

Pouť je dlouhá asi 17 km a počítáme s tím, že ji projdeme za 7 hodin včetně zastavení a občerstvení: 

• 1. zastavení (0,5 km): kostel sv. Jakuba staršího v Nosislavi a jeho evangelická i katolická historie 

• 2. zastavení (4 km): kostel sv. Václava a sv. Víta ve Velkých Němčicích 

• 3. zastavení (9,4 km): pramen sv. Gorazda v Křepicích 

• 4. zastavení (12,2 km): boží muka nad Nikolčicemi 

• 5. zastavení (17 km): kostel sv. Jana Křtitele v Kurdějově 

Kde skončíme? … Závěrečná modlitba poutníků bude v evangelickém kostele v Hustopečích. 

 
Přihlášky S ohledem na pohoštění, které chystáme v Hustopečích, i na organizační zajištění pro případ 

mimořádně špatného počasí Vás prosíme o předběžné přihlášky. 

Přihlásit se můžete od 1. 2. do 31. 3. 2019 buď pomocí elektronického formuláře na adrese www.pojdmespolu.eu 

(Petr Peňáz, mobil 732873082), nebo 

• na římskokatolických farách u sv. Tomáše (kaplan Jakub Tůma, 775632771) 

• a u předsedy Matice velehradské (Jan Peňáz, mobil 736529221) 

FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 12/2019 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmQqeSvwV6MVVKPZP5MUHI5WnXAclcRfa6FNVA4V5Nq0qUqw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmQqeSvwV6MVVKPZP5MUHI5WnXAclcRfa6FNVA4V5Nq0qUqw/viewform

