
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 14/2019 

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

31. března 2019 
 

4. NEDĚLE POSTNÍ 
 

( ... Vstanu a půjdu k svému Otci a řeknu mu ...) 

7.30 mše svatá (Za farníky)  

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
mše svatá (Rodina Konečná a Krupičkova, živá a zemřelá 

rodina) 

14.00 křížová cesta – vedou zpěváci 
 

1. dubna 

Pondělí po 4. neděli postní 

  

     

  
 

2. dubna 

Úterý po 4. neděli postní 

7.00 mše svatá (Růžena Fišerová a rodiče) 

17.00 modlitební společenství nad Božím slovem (KLAS)  

  
 

3. dubna 

Středa po 4. neděli postní 

 17.00 - křížová cesta 

17.30 mše svatá (Josefa a Ondřej Stejskalovi a celá rodinu) 

  
 

4. dubna 

Čtvrtek po 4. neděli postní 

7.00 mše svatá (Josef Konečný, manželka, dcera a 4 zetě) 

18.00 rozjímavá modlitba bolestného růžence          

17.00 mše svatá NIKOLČICE 
 

5. dubna 

Pátek po 4. neděli postní 

první pátek v měsíci 

  

19.00 mše svatá (Pavlína a Ladislav Nevídalovi, 2 rodiče) 

  
 

6. dubna 

Sobota po 4. neděli postní 

7.00 
mše svatá (Josef Viktorin, 2 manželky, celá živá a zemřelá 

rodina) 

 Ekumenická pouť Jižní Moravou – viz níže 

 19.00 - charismatické společenství v kostele 
 

7. dubna 2019 
 

5. NEDĚLE POSTNÍ 
 

( ... Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš ...)   

7.30 mše svatá (Františka Vozdecká, manžel, celá živá rodina) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Josef Zelinka, manželka, 2 rodiče a duše v očistci) 

14.00 křížová cesta – vedou společenství 
 

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: 723 529 476. 
 

INFORMAČNÍ SERVIS 
  

* Dnes odpoledne bude křížová cesta, kterou vedou zpěváci. Během křížové cesty vám bude kněz k dispozici k 

duchovním rozhovorům, nebo svátosti smíření. 



* Dnes od 13.00 hodin se budou zapisovat mešní intence na další čtyři měsíce (květen až srpen). Pokud by někdo 

chtěl poslat své intence do pohraničí, tak může napsat svou intenci do obálky, dát k tomu nějakou tu korunu a Otec 

Jiří to odešle potřebným kněžím. 

* Dnes je také poslední možnost pro tříkrálové koledníky přihlásit se na pěkný film do opraveného kina v 

Hustopečích. Podrobnosti na vývěsce pod kůrem. 

* Od dnešního dne (31. 3.) je večerní klekání posunuto na 20.00 hodin. 

* Tento týden se celý ponese v duchu svaté doby postní 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 mše svatá nejen pro děti – od 17.00 hodin modlitba křížové cesty. 

* Ve čtvrtek odpoledne zveme k rozjímavé modlitbě bolestného růžence. 

* V pátek je první pátek v měsíci se svátostnou návštěvou nemocných – od 9.00 hodin bude pan farář navštěvovat 

naše nemocné, a kdo z nich bude mít zájem, tak je bude zpovídat a mazat je olejem nemocných. Tak je prosím na 

to připravte. 

* V sobotu večer bude v kostele obnovené charismatické společenství. 

* Příští neděli odpolední modlitbu křížové cesty povedou zástupci společenství (připravuje Petr). 

* Ještě několik z vás přihlášených nezaplatilo za pouť do Olomouce, tak prosíme, abyste tak učinili co nejdříve! 

* Od příští neděle začne týden modliteb za mládež. Zakončen bude Diecézním setkáním mládeže s Otcem 

biskupem na Květnou sobotu v Brně. 

* Sobotní úklid kostela: NEČASOVÁ Marie, ul. Družstevní 

 

* Kdo by měl zájem udělat si výlet do Mikulova na Svatý Kopeček a vykonat si tam zážitkovou křížovou cestu za 

uzdravení jste zváni v pátek 12. dubna 2019. Začátek v 10.00 hodin v Mikulově. Doprava buď autem nebo 

linkovými autobusy přes Hustopeče – výborné spojení! Pokud by někdo měl zájem informace podá Petr. Pouť se 

koná jen za příznivého počasí. 

 

»  »  »    «  «  « 

 

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 14/2019 

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

