
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 35/2019 

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

25. srpna 2019 
 

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

 (… je málo těch, kdo budou spaseni? …) 

7.30  mše svatá (Josef Konečný, manželka, 2 rodiče a bratr Jan)   

9.00  mše svatá NIKOLČICE 

10.30  mše svatá (Za farníky) 

14.00  svátostné požehnání 
 

26. srpna 

Pondělí 21. týdne v mezidobí 

  

      

  
 

27. srpna 

Památka sv. Moniky 

7.00 
 mše svatá (Marie Viktorinová, manžel, 2 rodiče, živá a zemřelá 

rodina) 

18.00  modlitební společenství nad Božím slovem                

  
 

   28. srpna 

Památka sv. Augustina, 

biskupa a učitele církve 

7.00  mše svatá (Živá a zemřelá rodina Brabcova a Rozkydalova) 

                        

  
 

29. srpna 

Památka Umučení sv. Jana Křtitele 

7.00  mše svatá (Za bohoslovce) 

18.00  mše svatá NIKOLČICE                                                            

18.00  rozjímavá modlitba růžence 
 

30. srpna 

Pátek 21. týdne v mezidobí 

  

19.00  mše svatá (Cecilie Schafferová, manžel, sestra a 2 rodiče) 

  po mši tichá soukromá adorace 
 

31. srpna 

Sobotní památka Panny Marie 

7.00  mše svatá (Vlasta Kokešová, manžel, živá a zemřelá rodina) 

16.00  táborák pro děti na ukončení prázdnin – farní zahrada 

   
 

1. září 2019 
 

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
žehnání školních aktovek 

(… Příteli, pojď si sednout dopředu …)   

7.30 
 mše svatá (Za šitbořické farníky, na které už nikdo 

nepamatuje) 

9.00  mše svatá NIKOLČICE 

10.30  mše svatá (František Jelínek, bratři a 2 rodiče) 

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. 

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 bude svátostné požehnání 

* 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. Zveme i nové 

zájemce. Budeme se zamýšlet nad bohatstvím a krásou žalmů – starozákonních modliteb. Bible s sebou. 

* Ve čtvrtek večer rozjímavý růženec. 

* V pátek si udělejme čas na pravidelnou soukromou adoraci po večerní mši svaté. 

* Sobotní úklid kostela: NEVÍDALOVÁ Růžena, ul. Kuchyňka. 

* V sobotu odpoledne zveme děti i s rodiči na poprázdninový táborák na farní zahradu. Špekáčky a opékače s 

sebou 
* Příští neděli zveme děti i mládež, studenty a učitele na žehnání školních aktovek při mši svaté v 10.30 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. 

* Svatební ohlášky: 
V sobotu 31. 8. 2019 budou v Brně – Husovicích oddání 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. 
 

»  »  »    «  «  « 

  
DIECÉZNÍ POUŤ RODIN 

16. diecézní pouť rodin konaná v roce 30. výročí svatořečení Anežky České nese motto: „Rozdávat pokoj a naději“. 

Pouť se uskuteční v sobotu 31. srpna 2019 v areálu kláštera ve Žďáře nad Sázavou. 
Poutníci se mohou těšit na bohatý program pro malé i velké, na mši svatou s otcem biskupem, 

bude příležitost ke svátosti smíření, adorace s komunitou Emmanuel, komentovaná prohlídka baziliky Nanebevzetí 

Panny Marie a poutního kostela na Zelené hoře, koncert, divadlo, přednášky, výtvarné dílničky, program pro 

mládež, stanoviště s úkoly pro děti a mnoho dalšího. Občerstvení v areálu je zajištěno. 

Program a více informací: www.crsp.cz. 

 
MARIÁNSKÁ POUŤ V MIKULOVĚ NA SVATÝ KOPEČEK 

v neděli 1. září 2019 od 8.30 hodin. Bohoslužbu celebruje P. Pavel Kafka. 
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