
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 26/2019 

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

 23. června 2019 
 

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(..kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání ho..) 

7.30 mše svatá (Za farníky) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Bohuslav Bedřich, živá rodina) 

14.00 svátostné požehnání 
 

24. června 

Slavnost NAROZENÍ SVATÉHO 

JANA KŘTITELE 

  

  

  
 

25. června 

Úterý 12. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Alžběta Hanáková, manžel a děti) 

18.00 modlitební společenství nad Božím slovem                 

  
 

   26. června 

Středa 12. týdne v mezidobí 

  

15.00 pohřeb pí. Marie Studýnková                         

18.00 mše svatá NIKOLČICE !!! 
 

27. června 

Čtvrtek 12. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Václav Pich, 2 sestry a rodiče) 

14.00 pohřeb O. Augustina Gazdy – klášter benediktinů Rajhrad      

19.00 rozjímavá modlitba růžence za posvěcení kněží 
 

28. června 

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO 

SRDCE JEŽÍŠOVA 

  

19.00 
mše svatá (Alois Kaňa, rodiče, sourozenci, živá a zemřelá 

rodina) 

 tichá eucharistická adorace 
 

29. června 

Slavnost 

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ 
hlavních patronů brněnské diecéze 

7.00 
mše svatá (Miroslav Steinbock, manželka, živá a zemřelá 

rodina) 

  

  
 

30. června 2019 
 

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(... ale ty jdi a zvěstuj Boží království ...)   

7.30 mše svatá (Za živé a zemřelé z ročníku 1954)                                          

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (František Hanák, syn a zeť) 

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: mobil 723 529 476. 
 
 

INFORMAČNÍ SERVIS 
  

* Dnes je sbírka na bohoslovce. Minulou neděli se při měsíční sbírce vybralo 19 615 Kč. Pán Bůh zaplať. 



* Bohoslužby v týdnu budou pravidelné, tak jak jsme zvyklí, jen ve středu nebude ranní bohoslužba. 

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

* Ve středu odpoledne requiem za Marii Studýnkovou a mimořádně mše svatá v Nikolčicích. Prosím, pamatujme 

na zemřelou i na pozůstalé ve svých modlitbách. 

* Ve čtvrtek večer růženec za posvěcení kněží. Dále se ve čtvrtek můžeme v Rajhradě rozloučit s O. převorem 

Gazdou, který několikrát u nás zastupoval. R.I.P. 

* V pátek velká církevní slavnost, po večerní bohoslužbě tichá adorace a odpadá páteční půst. 

* Sobotní úklid kostela: HANÁKOVÁ Růžena, ul. Domaninská. 

* Příští neděli (30. červan) je hlavní pouť u benediktinů v Rajhradě. Slavnostní bohoslužby budou v 8 a v 10 hodin. 
* 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. Pokud by měl někdo ještě zájem, tak prosím po mši přijďte do zákristie a 

domluvíme se. Také je v zákristii možnost se zapsat kdo v kterém autě pojede, tak se přijďte domluvit. Sebou si 

vezměte jen pracovní oblečení, a pokud máte nějaké svoje oblíbené pracovní pomůcky, nebo své saponáty – tak si 

je můžete vzít, ale jinak tam všechno dostaneme. 
 

* 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. 
 

»  »  »    «  «  « 
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