
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 31/2019 

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

28. července 2019 
 

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(… Pane, nauč nás modlit se …) 

7.30 
mše svatá (Živá a zemřelá rodina Krupičkova, Vahalova, 
Chvátalova) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Za farníky) 

14.00 svátostné požehnání 
 

29. července 
Památka sv. Marty 

  

       

  
 

30. července 
Úterý 17. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (...) 

                  

  
 

   31. července 
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze 

7.00 mše svatá (...) 

 16.30 - odjezd poutníků na festival mládeže do Medžugorje                       

  
 

1. srpna 

Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, 
biskupa a učitele církve 

7.00 modlitba breviáře 

 mše svatá Nikolčice NENÍ    

18.00 rozjímavá modlitba růžence 
 

2. srpna 
Pátek 17. týdne v mezidobí 

první pátek v měsíci 

 Velké Němčice – mše svatá v 7.00 hodin 

         

19.00 modlitba breviáře 
 

3. srpna 
Sobota 17. týdne v mezidobí 

7.00 modlitba breviáře 

  

19.00 modlitba novény k sv. Filoméně / charismatické společenství 
 

4. srpna 2019 
 

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(… Blázne, ještě této noci …)   

7.30 mše svatá (Marie Krupičková, manžel, 2 rodiče) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše NENÍ 

19.00 modlitba novény k sv. Filoméně 
 

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. 
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. 
 

* Dnes odpoledne od 13.00 hodin budeme zapisovat vaše intence na další čtyři měsíce. Poté bude svátostné 
požehnání. 
* Bohoslužby v týdnu budou pravidelné jen do středy, od čtvrtku bohoslužby nebudou kromě neděle. V tyto dny se 
můžeme scházet ke společné modlitbě breviáře. Život křesťana není jen o mších a pokud se nemůžeme účastnit 
bohoslužeb je velmi vhodná jiná forma modlitby s Božím slovem a tu nabízí denní modlitba církve – breviář, ke které 
jste zváni. 
* Ve čtvrtek ráno modlitba breviáře a večer rozjímavý růženec. 
* V pátek je první pátek v měsíci – ráno možnost zajet si na mši svatou autobusem v 6.15 do Velkých Němčic 

(před bohoslužbou se zpovídá) a zpět v 7.55. Návštěvy nemocných nebudou. Večer modlitba breviáře. 
* V sobotu ráno modlitba breviáře, večer zahájíme novénu ke sv. Filoméně a po ní charismatické společenství. 
* Sobotní úklid kostela: NOVÁKOVÁ Marie, ul. Břízová 

* Příští neděli bude u nás jen ranní mše a mše v Nikolčicích! 
 

* Slovo Otce Jiřího: 
 
Ve středu odjíždím s některými z vás na pouť do Medžugorje. Odjezd je v 16.30 ve středu od radnice. Všechny 
potřebné informace máte na letáku, který jste dostali, tak si ho nezapomeňte pročíst a ještě připomínám, že 
pojištění je individuální.  Z poutě bychom se měli vrátit ve středu ráno nebo dopoledne. Mše svatá bude pak ve 
čtvrtek ráno. 
 
V případě potřeby, jako je pohřeb, zaopatření se prosím obracejte na děkanství. Mají tam nového kaplana, tak snad 
by to neměl být problém. 
 
Moc děkuji všem vedoucím a kuchařkám, kteří letos se s velkým nasazením věnovali našim dětem na chaloupkách. 
Děti přijely spokojené, a to je nejlepší vizitkou toho, že to všechno má smysl. Díky ještě jednou jim i vám, kdo jste 
se za ně modlili a kdo jste jim pomohli s náklady finančními i hmotnými. 
 

* 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 24. 8. 2019 budou v našem kostele oddáni Radim Košvica od nás ze Šitbořic a bude si brát za  svou 
manželku Terezu Fraňkovou. 
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. 

 
»  »  »    «  «  « 

 

POUŤ KE SVATÉ ANNĚ DO BOŘETIC 

Římskokatolická farnost Bořetice zve na tradiční svatoanenskou pouť, která je dnes, v neděli 28. července 

v parku před kostelem sv. Anny v 10.00 hodin. Hlavním celebrantem bude P. Lukáš Engelman z Ostravy – Třebovic. 
 

SVATÁ FILOMÉNA aneb znovuobjevená pomocnice na problémy dnešní doby 

Rádi bychom představili mladou světici, pannu a mučednici Filoménu, pocházející z nejranějších dob 
církve, jejíž sochu najdeme v našem kostele na pravé straně chrámové lodi. Svatá Filoména získala 



mimořádnou úctu papežů, biskupů, světců i mystiků. Papež Řehoř XVI. se k ní utíkal jako k 
„divotvůrkyni“ 19. století. Svatý Jan Maria Vianney ji přičítal všechny své zázraky a prohlašoval: 

“Já jsem nikdy nežádal svoji drahou malou světici, aniž by na to nebyla odpověděla svou přímluvou“. 
 

Kdo byla sv. Filoména 
Filoména žila patrně ve 2. nebo 3. století. Oba její rodiče přijali tajně křesťanství a své dceři dali jméno 

Philumena – Nositelka světla. Její krása oslnila římského císaře Diokleciána natolik, že chtěl čtrnáctiletou dívku 
získat pro sebe. Mladičká křesťanka se však zaslíbila Kristu. Nepomohly sliby ani hrozby. 

Po čtyřicetidenním žalářování podstoupila mučení a bičování, byla vhozena do Tibery s kotvou na krku, 
smrtelně zraněna jedovatými šípy, ale pokaždé vyvázla bez úhony. 

Rozhněvaný císař jí nakonec dal setnout hlavu. Když zemřela, bylo jí kolem čtrnácti let. Její ostatky našli 
archeologové roku 1802 v Priscilliných katakombách. 

Jejími atributy jsou šípy a kotva. 
10. srpen je den mučednické smrti – v tento den slavíme sv.  Vavřince – proto 11. srpen – liturgická oslava. 

 

Svatá Filoména je patronkou dětí, novorozenců, mládeže, dívek, ochránkyní mladých manželských párů, 
podporou nemocným a trpícím, kterým přináší úlevu a útěchu, velkou pomocnicí studentů a kandidátů 

zkoušek, přímluvkyní podnikatelů a pomocnicí ve finančních potřebách a obtížích, pomocnicí ke konverzím a 
návratům ke svátostem, patronkou Živého růžence, mocnou přímluvkyní ve všech beznadějných záležitostech. 

 

 

Hlavní formou úcty ke sv. Filoméně je devítidenní novéna, velmi doporučovaná sv. Janem Maria Vianneyem. 
Novéna se samozřejmě neomezuje na určité záměry, její modlitba se však doporučuje především při 

problémech v rodinách, zvláště za děti a mládež, a při finančních a existenčních starostech. 
Modlitbu umocňuje denní účast na mši sv. s přijetím sv. Eucharistie. 

Doporučuje se ji modlit zvláště ve dnech 2.-10. ledna (přede dnem jejího narození), 3.-11. srpna (přede dnem 
její mučednické smrti). Měsíční novény mohou probíhat od 3. do 11. dne každého měsíce. 

 

Jedním z důvodů znovuoživené úcty ke svaté Filoméně je jistě i to, že svět 21. století nutně potřebuje obnovit 
křesťanskou autenticitu, statečnost i mravnost. Nejvíce je ohrožena mladá generace, a právě jí je svatá 

Filoména připravena vyprosit potřebnou pomoc a milosti, vždyť je patronkou dětí a mladých. 
Svatá Filoména své věrné nikdy nezklamala. 

 

Nabízí pomoc i dnes – tak pokud tuto pomoc z nebe neodmítneme, 
máme možnost se v tyto dny, tj. od 3. do 11. srpna společně pomodlit novénu ke svaté Filoméně od sv. Jana 

Maria Vianneye a to společně každý den v 19.00 hodin v kostele. 
 

FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 31/2019 


