
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 15/2019 

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

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 
 

8. dubna 
Pondělí po 5. neděli postní 

  

     

  
 

9. dubna 
Úterý po 5. neděli postní 

7.00 
mše svatá (Marie Tesařová, rodiče, sourozenci a zemřelá 
rodina) 

17.00 modlitební společenství nad Božím slovem (KLAS) 

  
 

10. dubna 
Středa po 5. neděli postní 
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI 

13.00 Tichá adorace s modlitbou za bohoslovce   16.59 

17.00 křížová cesta         

17.30 mše svatá (Marie Kaňová, manžel, 2 zetě a živá rodina) 
 

11. dubna 
Čtvrtek po 5. neděli postní 

7.00 mše svatá (Emilie Tihlaříková, manžel, živá a zemřelá rodina) 

18.00 modlitba sedmibolestného růžence          

18.00 mše svatá NIKOLČICE 
 

12. dubna 
Pátek po 5. neděli postní 

 Pouť do Mikulova – křížová cesta na Svatý kopeček 

19.00 mše svatá (rodina Konečná, živá a zemřelá rodina) 

  
 

13. dubna 
Sobota po 5. neděli postní 

7.00 mše svatá (Anna Viktorinová, živá a zemřelá rodina) 

 Předvelikonoční zpovědní den ... 9.00 - 11.45 

 Diecézní setkání mládeže v Brně ... 9.00 - 16.30 
 

14. dubna 2019 
 

KVĚTNÁ NEDĚLE 
 

( ... Požehnaný, který přichází jako král ...)   

7.00 mše svatá (Za farníky) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
mše svatá (Anna Navrátilová, Jenovéfa Konečná, jejich 
manžele) 

14.00 křížová cesta přes vesnici – mládež 
 

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, kterou povedou zástupci společenství. 
* Tento týden se celý opět ponese v duchu svaté doby postní a bohoslužby budou pravidelné. 



* V úterý odpoledne pro zájemce (i nové) modlitební společenství nad Božím slovem v Klasu v 17.00 hodin. 
* Ve středu je adorační den naší farnosti, zároveň je to i den, kdy se za nás modlí bohoslovci, a tak i my v tento den 
máme myslet na ně. Proto bude adorace u nás od 13.00 hodin a v 17.00 ji společně ukončíme. Pak bude 
následovat křížová cesta nejen pro děti a dětská mše svatá. Vzadu na stolíku je papír, a tak vás žádáme, abyste se 
zapsali na adorování, aby byla zajištěna neustálá modlitba i bezpečnost. Díky moc. Od 14.00 do 15.00 ti hodin 
bude příležitost přijmout svátost smíření. 
* Ve čtvrtek odpoledne zveme k modlitbě sedmibolestného růžence. 
* V sobotu dopoledne je zpovědní den v naší farnosti, prosím nezapomeňte přijít a vykonat si zpověď. Pošlete 
samozřejmě i děti a mládež. Prosím, dovezte také své starší rodiče, prarodiče a nemocné ke svátosti smíření. 
* V sobotu odpoledne od 15.00 hodin proběhne velký předvelikonoční úklid kostela. Potřebujeme zvláště silné 
mladé muže (odtahování lavic a úklid horních partií kostela). Děkujeme za ochotu. 
* Příští neděli je květná neděle, protože budou zpívané pašije, tak první mše svatá začne už v sedm hodin, tedy ne 
o půl osmé, jak jsme zvyklí, ale již v sedm. Nezapomeňte si přinést své palmové ratolesti, kočičky, které si pak 
posvěcené odnesete do svých domovů. 
* Během týdne bude možnost zakoupit si v kostele už nám dobře známé ručně zdobené svíčky od sestry Lenky 

z Vranova – zakoupením podpoříme dobrou věc – poustevnu sestry Lenky, která se za nás intenzivně modlí. 
* Kdo by měl zájem udělat si výlet do Mikulova na Svatý Kopeček a vykonat si tam zážitkovou křížovou cestu za 
uzdravení jste zváni v tento pátek 12. dubna 2019. Začátek v 10.00 hodin v Mikulově. Doprava individuální buď 
autem nebo linkovými autobusy přes Hustopeče – výborné spojení! Pokud by někdo měl zájem informace podá 
Petr. Pouť se koná jen za příznivého počasí. 
* Sobotní úklid kostela: MLÁDEŽ + MINISTRANTI. 

 
»  »  »    «  «  « 

 

VEČERY CHVAL V OKOLÍ 
ŠAKVICE kostel – pondělí 8. dubna v 18.45 

HUSTOPEČE kostel – pátek 12. dubna v 18.45 
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