
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 29/2019 

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

14. července 2019 
 

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(… A kdo je můj bližní? ...) 

7.30 mše svatá (Za farníky) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Marinella Fialová a Robert Křístek) 

14.00 svátostné požehnání 
 

15. července 
Památka sv. Bonaventury, 
biskupa a učitele církve 

  

19.00 chórová modlitba celého růžence      

  
 

16. července 
Úterý 15. týdne v mezidobí 
Panny Marie Karmelské 

7.00 mše svatá (Marie Novotná, rodiče a živá rodina) 

                  

  
 

   17. července 
Středa 15. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Ludmila Hanáková, manžel a dcera) 

                         

  
 

18. července 

Čtvrtek 15. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Na úmysl dárce) 

18.00 mše svatá NIKOLČICE 

18.00 rozjímavá modlitba růžence 
 

19. července 
Pátek 15. týdne v mezidobí 

  

         

19.00 mše svatá (František Daniel, manželka a 2 rodiče) 
 

20. července 
Sobotní památka Panny Marie 

7.00 mše svatá (Josef Urbánek, živá a zemřelá rodina) 

  

  
 

21. července 2019 
 

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(… Ano, jen jedno je třeba …)   

7.30 
mše svatá (Tomáš Konečný, živá a zemřelá rodina, duše v 
očistci) 

  

10.30 mše svatá (Marie Nevídalová, manžel, živá a zemřelá rodina) 

14.30 hodová mše svatá NIKOLČICE 
 

 
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. 

Nabídka pro turisty, kteří mají zájem o prohlídku kostela – 608 870 746 (Krupička Petr) 
(pokud to bude jen trochu možné, tak vám vyhovíme...) 

 

INFORMAČNÍ SERVIS 
  



Doba prázdnin a dovolených – nezapomínejte nám posílat pohledy z míst, které navštívíte. 
 

* Bohoslužby v týdnu budou pravidelné, tak jak jsme zvyklí o prázdninách. 
* V pondělí večer měsíční modlitba celého růžence. Možná jste zaznamenali z médií zprávu o nedělní tragické 
nehodě, při které zahynula čtyřčlenná rodina včetně dvou dětí. Při nedělní modlitbě breviáře jsme v antifoně k 
chvalozpěvu Panny Marie četli tato slova: „Samaritán prokázal svému bližnímu milosrdenství. Jdi a stejně jednej i 
ty“. Našim úkolem jako křesťanů je mimo jiné prokazovat skutky duchovního milosrdenství ke  kterým patří i 
modlitba za zemřelé. Místo zbytečných a neplodných slov pojďme vstoupit do naléhavé  modlitby za tyto zemřelé 
a jejich pozůstalé. Jste zváni. 
* Ve čtvrtek večer rozjímavý růženec. 
* Sobotní úklid kostela: ZOUBKOVÁ Marie, ul. Divácká. 
* Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka. 
 

* Chceme poděkovat vám, kdo jste už něco zakoupili pro naše děti na „Chaloupky“ a stále ještě máte možnost 
udělat dobrý skutek a něco dokoupit. Děti odjíždějí v sobotu. Nemylme se, že když neodjíždějí moje děti, nebo 
moje vnoučata na chaloupky, tak se mě tato výzva netýká. Tak na to mysleme a Pán Bůh zaplať. 
 

* Slovo Otce Jiřího: 
 

Měl jsem velkou radost, že některé z vás (...) jsem viděl na konferenci, o některých vím, že byli v Žarošicích 
na pouti, ale co my ostatní?... Co tak jít, ve všední den na mši? Je tu tolik důchodců, a tolik mužů v naší farnosti a v 
kostele ve všední den? Pátek ráno – 52 lidí (...), sobota ráno 46 lidí (...) dětí žádné (...), mládež téměř žádná (...). 
Zamysleme se nad tím, opravdu mně stačí jen nedělní bohoslužba? Co jednou odpovím našemu Pánu? Pane, mně 
se prostě nechtělo? A jakou odpověď pak uslyším já. Přemýšlejme o tom... 
 

* Otec Josef Pohanka ze Žarošic nás požádal, abychom si vzali na starost srpnový fatimský den (úterý 13. srpna). 
Prosím, poznačte si to do kalendářů a diářů a udělejte si v tento den čas. Potřebujeme lektory na čtení, ministranty, 
předmodlovače růžence a v neposlední řadě mládež – chlapce na nesení milostné sochy Panny Marie. 
 

* Svatební ohlášky: 
 
V sobotu 31. 8. 2019 budou v Brně – Husovicích sezdáni Štěpán Rozsíval od nás ze Šitbořic a bude si brát Kláru 
Blahovou z Brna. Pokud někdo ví o nějaké překážce, která by snoubeneckým párům bránila v  uzavření 
manželství, tak prosíme o nahlášení na faře, pokud ne, tak na ně pamatujme ve svých modlitbách. 
 

»  »  »    «  «  « 
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