
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 22/2019 

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

26. května 2019 
 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
 

( ... Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí ...) 

7.30 mše svatá (Za farníky) 

9.00 mše svatá s prvním svatým přijímáním NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Na poděkování za 80 let života) 

14.00 májové setkání u Panny Marie 
 

27. května 

Pondělí po 6. neděli velikonoční 

  

  

19.00 májové setkání u Panny Marie 
 

28. května 

Úterý po 6. neděli velikonoční 

7.00 mše svatá (Vilém Lengál, živá a zemřelá rodina) 

18.00 modlitební společenství nad Božím slovem                 

  
 

   29. května 

Středa po 6. neděli velikonoční 

  

17.30 mše svatá nejen pro děti                         

 (František Stejskal, rodiče, živá a zemřelá rodina Stejskalova) 
 

30. května 

Slavnost 

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 

18.00 mše svatá NIKOLČICE 

 od 18.30 krátké májové setkání u Panny Marie s litaniemi      

19.00 mše svatá (Marie a Antonín Sáčkovi, rodiče Drabálkovi) 
 

Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého – svatodušní novéna 
 

31. května 

Svátek Navštívení Panny Marie 

 od 18.30 poslední májové setkání u Panny Marie se schólou 

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

 po mši tichá eucharistická adorace 
 

1. června 

Památka sv. Justina, mučedníka 

7.00 mše svatá (Antonín a Jindřiška Kaňovi, živá a zemřelá rodina) 

 FARNÍ DEN aneb GARDEN PARTY 2019 

                           charismatické společenství nebude!!! 
 

2. června 2019 
 

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
 

( ... chci, aby tam, kde jsem já, byli i oni ... )   

7.00 mše svatá (Za farníky) 

8.30 mše svatá NIKOLČICE 

10.00 mše svatá (Za prvokomunikanty) 

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

INFORMAČNÍ SERVIS 
  

* Dnešní neděle je dnem modliteb za pronásledované křesťany a dnešní sbírka je na podporu křesťanů na Blízkém 

východě. 



* Celý týden se ponese v duchu velikonoční doby. Bohoslužby v týdnu budou pravidelné, tak jak jsme zvyklí. Jen 

ve čtvrtek nebude ranní bohoslužba. Po celou velikonoční dobu se místo modlitby Anděl Páně modlí Vesel se 

nebes Královno (Kancionál 006). 

* V pondělí večer májová pobožnost. 

* V úterý zveme na modlitební společenství nad Božím slovem v 18.00 hodin v Klasu na staré škole. 

* Ve středu odpoledne mše svatá nejen pro děti a pak nácvik prvokomunikantů na svůj velký den. Také 

doporučujeme rodičům, sourozencům, prarodičům a kmotrům od prvkokomunikantů, aby si nezapomněli vykonat 

svátost smíření a nenechávali to na poslední chvíli a šli tak svým ratolestem vzorem. 

* Ve čtvrtek je velká církevní slavnost – večerní bohoslužby s doporučenou účastí. 

 
NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU: 

 
PO DEVĚT VEČERŮ SE SCHÁZÍME PO VZORU APOŠTOLŮ A PANNY MARIE KE SPOLEČENSTVÍ MODLITBY Z NAŠICH 

DOMOVŮ. ZAČÁTEK VŽDY VE 21 HODIN. PO MODLITBĚ ZDRÁVAS MARIA ZA FARNOST SE MODLÍME DESÁTEK 

RŮŽENCE A LITANIE K DUCHU SVATÉMU. TEXTY JSOU KE STAŽENÍ NA FARNÍCH STRÁNKÁCH. 

 

* V pátek večerní mše svatá, pak tichá soukromá adorace, přijďte se pomodlit také za naše prvokomunikanty a 

pojďme za ně prosit Nebeského Otce 

* V sobotu v 9.00 hodin zpověď dětí, které půjdou k prvnímu svatému přijímání a odpoledne zveme na 12. farní 

den. Přijďte prožít tento den společně. Začneme hrou pro děti a pak už půjde program podle zvyku. 
Letos nebude farní den až do noci, protože v neděli je první svaté přijímání, a tak bychom se večer rozešli kolem 

osmé hodiny. Chceme vás také požádat, abyste přinesli něco dobré na zub, nějakou buchtu, nebo nějakou 

dobrotu. Díky. Program máte na nástěnce v kostele, pod kostelem a na farních stránkách. 
Sobotní setkání účastníků charismatické obnovy se přesouvá z důvodu farního dne na příští sobotu! 
* Příští neděli budou mše svaté posunuté o půl hodiny dopředu. Tedy první mše svatá v 7.00, pak v 8.30 Nikolčice 

a v 10.00 u nás, kdy 13 dětí přistoupí poprvé ke svátosti oltářní. 
* A ještě připomínka: opět jsme tak trochu dost povolili v účasti na bohoslužbách ve všední dny, tak jen 

připomínáme, zvlášť důchodcům a těm, kteří jsou doma, aby nezapomínali chodit na mše. 
* Z farní pouti do Olomouce a Slavkovic, nám zůstalo 11.314, - Kč. Při rozpočtu jsme zjistili, že bychom měli vrátit 

každému účastníku něco přes sto korun. Tak pokud chcete, přijďte si pro stokorunu do zákristie, pokud ne, tak se 

peníze odešlou na kněžský seminář, kde jak víte je zapotřebí každá koruna a také část bychom poslali do Slavkovic 

na kostel. 
* Při návštěvě olomouckého kněžského semináře nás otec rektor požádal o pomoc při úklidu v semináři. Tak jsme 

dali na stolek pod kůrem papír a kdo z vás by mohl a chtěl by jet pomoci s úklidem, jedná se o umývání oken, 

podlahy… ale i práce pro muže, tak se prosím zapište. Jelo by se v pondělí 1. července do Olomouce auty. 

Děkujeme za ochotu a obětavost. 
* Svatební ohlášky: 
V pátek 5. 7. 2019 budou v našem kostele oddáni Ondřej Vozdecký a Renata Nevídalová, oba ze Šitbořic. Pokud 

někdo ví o nějaké překážce, která by snoubeneckým párům bránila v uzavření manželství, tak prosíme o nahlášení 

na FU, pokud ne, tak věříme, že budeme naše snoubence doprovázet modlitbou nejen v tyto dny pro ně tak 

významné, ale i nadále budeme na ně pamatovat v modlitbě. 

* Sobotní úklid kostela: NEVÍDALOVÁ Růžena, ul. Kuchyňka 
 

»  »  »    «  «  « 

 

POZVÁNKA DO HODONÍNA 

Farnost Hodonín dnes (neděle 26. května) po večerní mši svaté, která je v 17.45 hodin, pořádá v kostele 

Česká křesťanská akademie přednášku Marka Orko Váchy na téma: 

„Chuť žít – výzvy pro současné křesťanství“. Upřímně všechny zveme. 
 

FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 22/2019 

 

https://www.farnostsitborice.cz/wp-content/uploads/clanky/svatodusni-novena.pdf

