
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 24/2019 

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

9. června 2019 
 

Slavnost 

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
 

(... všichni byli naplněni Duchem svatým ...) 

7.30 mše svatá (Rodina Lengálova, živá a zemřelá) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (František Zelinka, manželka, živá rodina) 

19.00 sváteční nešpory 
 

10. června 

Památka Panny Marie, Matky církve 

  

  

  
 

11. června 

Památka sv. Barnabáše, apoštola 

7.00 mše svatá (Růžena Novotná, manžel, dcera a 2 rodiče) 

18.00 modlitební společenství nad Božím slovem                 

  
 

   12. června 

Středa 10. týdne v mezidobí 

  

17.30 
mše svatá nejen pro děti 
(Božena Nevídalová, 2 manželé, rodiče a vnučka) 

  
 

13. června 

Svátek Ježíše Krista, 

nejvyššího a věčného kněze 

7.00 mše svatá (Jan a Cecílie Rozkydalovi, dcera a 2 rodiče) 

 mše svatá NIKOLČICE nebude     

  modlitba růžence nebude  /  Fatimský den v Žarošicích 
 

14. června 

Pátek 10. týdne v mezidobí 

  

19.00 mše svatá (Josef Košvica) 

  
 

15. června 

Sobota 10. týdne v mezidobí 
sv. Víta, mučedníka 

7.00 mše svatá (Jarmila Kaňová, manžel, zeť, pravnuk a 2 rodiče) 

  

  
 

16. června 2019 
 

Slavnost 

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
 

(... všechno, co má Otec, je moje ...)   

7.30 mše svatá (Ladislav a Pavlína Lengálovi, živá rodina) 

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; na děkanství Hustopeče - P. Jan Nekuda: 723 529 476. 
 

INFORMAČNÍ SERVIS 
  

* Dnešní nedělí končí doba velikonoční a začíná druhá část liturgického mezidobí. Dnešní sbírka je určena na 

Charitu. 



* Dnes odpoledne nebude svátostné požehnání. Večer je možnost se sejít k modlitbě breviáře-nešpor. 

* Bohoslužby v týdnu budou pravidelné, tak jak jsme zvyklí. 

* 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. 

* Ve čtvrtek rozjímavá modlitba růžence a Fatimský den v Žarošicích – mši svatou slouží pražský pomocný biskup 

O. Zdeněk Wasserbauer. Odjezd autobusu je v 17.30 od zastávky. 

* Sobotní úklid kostela: RYŠAVÁ Anežka, ul. Dlouhá. 

* Příští neděli je velká církevní slavnost a tradiční pouť v Kloboukách u kaple sv. Barbory. 

* A ještě jen 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. 

* 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. 
 

»  »  »    «  «  « 

 
POZVÁNÍ DO ÚJEZDU U BRNA 

Poutní mše svatá k oslavě sv. Antonína bude v pátek 14. června 2019 v 18.00 hodin u kaple sv. Antonína v Újezdě. 

 
KEFASFEST 

Festival KEFASFEST je křesťanský festival pro mládež s bohatým programem plným hudby, sportovních aktivit a 

kreativních workshopů. Program doplňují výstavy a přednášky na aktuální témata. 
Akce se uskuteční v prostorách bývalého kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích o víkendu 21. – 23. 6. 2019. 

Hlavními hosty letošního ročníku jsou Raego, Pavel Helan a Dominika Gurbaľová, Michal Horák, Good Work, Envej, 

Irnis, Adonai a další. Nebojte se pozvat i své nevěřící kamarády a přijeďte si užít křesťanskou akci, která je otevřená 

všem lidem, kteří chtějí zažít festival s rodinnou atmosférou v jedinečném prostoru Rosa coeli. Více informací o 

festivalu a online vstupenky najdete na www.kefasfest.cz a na Facebooku. 
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