
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 32/2019 

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

 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 
 

5. srpna 
Pondělí 18. týdne v mezidobí 

Panny Marie Sněžné 

7.00 modlitba breviáře 

       

19.00 modlitba novény k sv. Filoméně 
 

6. srpna 

Svátek Proměnění Páně 

7.00 modlitba breviáře 

                  

19.00 modlitba novény k sv. Filoméně 
 

   7. srpna 
Středa 18. týdne v mezidobí 

7.00 modlitba breviáře 

                                   dopoledne návrat poutníků z Medžugorje 

19.00 modlitba novény k sv. Filoméně 
 

8. srpna 

Památka sv. Dominika, kněze 

7.00 mše svatá (Rodina Nevídalová, živá i zemřelá) 

18.00 mše svatá NIKOLČICE                                                             

18.00 rozjímavá modlitba růžence + modlitba novény k sv. Filoméně 
 

9. srpna 
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, 
panny a mučednice, patronky Evropy 

  

18.00 modlitba novény k sv. Filoméně        

19.00 mše svatá (Marie a Rudolf Metelkovi, živá a zemřelá rodina) 
 

10. srpna 

Svátek sv. Vavřince, 
jáhna a mučedníka 

7.00 mše svatá (Jaroslav Urbánek, 2 rodiče) 

  

19.00 modlitba novény k sv. Filoméně 
 

11. srpna 2019 
 

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(. Kdo mnoho dostal, od toho se mnoho očekává .)  

7.30 mše svatá (František Matuška, syn a 2 rodiče) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše NENÍ        (Hodonín - poutní mše - hlavní celebrant O. Jiří) 

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): 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. 
 



* Dnes nebude druhá mše! 
* Dnes odpoledne nebude svátostné požehnání. 
* Bohoslužby budou až od čtvrtku! Od pondělí do středy bohoslužby nebudou – 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, ke které jste zváni. 
* Ve čtvrtek večer rozjímavý růženec. 
* Sobotní úklid kostela: ZOUBKOVÁ Ludmila, ul. Osvobození. 
* Příští neděli bude opět jen ranní bohoslužba a Nikolčice! Otec Jiří bude hlavním celebrantem poutní mše svaté 

v Hodoníně na náměstí v 10.00 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. 
 

* Slovo Otce Jiřího: V případě potřeby po dobu moji nepřítomnosti, jako je pohřeb, zaopatření se prosím obracejte 
na děkanství. Mají tam nového kaplana, tak snad by to neměl být problém. 
 

* 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 také ze Šitbořic. 
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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