
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 39/2019 

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

22. září 2019 
 

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

DÍKŮVZDÁNÍ ZA ÚRODU 
 

(… Slož účty ze svého správcovství …) 

7.30  mše svatá (Jaroslav Kaňa, 2 rodiče, Marie Kokešová a manžel) 

9.00  mše svatá NIKOLČICE 

10.30  mše svatá (Poděkování za 50 let společného života) 

- - -  
 

23. září 

Památka sv. Pia z Pietrelciny, 

stigmatizovaného kněze 

  

      

  
 

24. září 

Úterý 25. týdne v mezidobí 

7.00  mše svatá (P. František Kr. Hoffmann – od Živého růžence) 

                

18.00  modlitební společenství nad Božím slovem 
 

   25. září 

Středa 25. týdne v mezidobí 

  

17.30  mše svatá pro děti (Miroslav Němeček, 2 rodiče, celá rodina) 

  
 

26. září 

Čtvrtek 25. týdne v mezidobí 

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

rodina) 

  mše svatá NIKOLČICE nebude                                                            

18.00  rozjímavá modlitba růžence 
 

27. září 

Památka sv. Vincence z Paula, 

kněze 

   

19.00  mše svatá (Josef Urbánek, manželka, 3 syny a pravnuk) 

  po mši tichá soukromá adorace 
 

28. září 

Slavnost sv. VÁCLAVA, mučedníka 

a hlavního patrona českého národa 
SLAVNOST POSVĚCENÍ  KOSTELA (1913) 

7.30 
 mše svatá (František Nevídal, manželka, živá a zemřelá 

rodina) 

9.00  mše svatá NIKOLČICE 

   
 

29. září 2019 
 

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 
 

(... u dveří léhal žebrák, Lazar, plný 

vředů ...)   

7.30  mše svatá (Marie Metelková, manžel, snacha) 

9.00  mše svatá NIKOLČICE 

  

14.00  hodová mše svatá (Za farníky) 

 

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: 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 
 

 

* Dnes je sbírka na podporu diecézního fondu PULS na podporu kněží. Díky za vaši podporu. 

* Dnes odpoledne nebude svátostné požehnání. 

* Bohoslužby v týdnu budou pravidelné, tak jak jsme zvyklí, jen v sobotu je státní svátek. 

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

* Ve středu mše svatá pro děti. Před mší svatou je zkouška zpěvu při liturgii, minulý týden přišly jen dvě malá 

děvčátka. Co s tím uděláme? 
* Ve čtvrtek večer rozjímavý růženec. 

* V pátek po mši pravidelná tichá adorace. 

* V sobotu je státní svátek a bohoslužba je jako v neděli ráno v 7.30. 

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

* Příští neděli slavíme slavnost posvěcení našeho kostela – svatováclavské hody. Bohoslužba bude dopoledne jen 

jedna a odpoledne hodová bohoslužba s krojovanými. Jste srdečně zváni. 
* 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. 
* Vzadu na stolíku pod kůrem si můžete vzít kartičku s informacemi o PULSU. 

* Slovo Otce Jiřího: Nejprve moc děkuji, kdo jste něco přinesli ze svých zahrad pro přátele z Betléma, kteří žijí v 

Kloboucích u Brna. Darované věci si odvezou v pondělí, nebo v úterý, tak kdybyste někdo ještě chtěli něco přinést, 

tak můžete a dejte to na faru pod přístřešek. Zvláště pak zavařeniny a konzervované věci rádi uvítají. Díky moc. 

Další poděkování chlapům za sobotní brigádu při výrobě podlážek pro lešení. Bylo nás tu i docela dost, tak jsem 

byl rád. Pánové díky moc. A poděkování také ženám a mládeži, kteří přišli v pondělí a v sobotu na brigádu na 

umývání oken, pověšení záclon, a gruntování fary. Velký dík vám, kteří jste ochotně přiložili ruku k dílu. Pán Bůh 

zaplať. 

  

*  Rozpis výuky náboženství: 

  První třída – středa – ZŠ – 5. vyučovací hodina – Benýšková Marie 

  Druhá třída – pátek – ZŠ – 5. vyučovací hodina – Benýšková Marie 

  Třetí třída – středa – fara - 16.15 (sraz před farou) – O. Jiří 

  Čtvrtá třída – zatím volno 

  Pátá třída – zatím volno 

  Šestá třída – čtvrtek – 14.30 v Klasu – Ryšavá Anežka 

  Sedmá třída – zatím volno 
  Osmá třída – pondělí – 16.00 v Klasu – Navrátilová Hana 
  Devátá třída – pátek – fara – 16.15 – O. Jiří 
  

* Startuje kampaň s názvem „Posilněme PULS naší diecéze v hodnotě alespoň jedné kávy měsíčně“. 

Letošní pozvání k donátorství je postaveno mimo jiné na skutečnosti, že od příštího roku již nebude 

vyhlašována sbírka na účely PULSu, a proto jsou všichni věřící zváni k tomu, aby se přihlásili a přispívali 

jako donátoři. Jak konkrétně? Přes internet na adrese donator.cz. Výši daru si zvolíte a můžete ji kdykoli 

měnit. Malou nápovědou k výši daru může být motto: podpořte PULS darem v hodnotě alespoň jedné 

kávy měsíčně (cca 50 Kč za měsíc). 

V donátorství nerozhoduje výše daru, ale ochota přihlásit se touto formou k podpoře diecéze tak, 

jak už to udělalo více než 3 200  donátorů.   
 

 

»  »  »    «  «  « 
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http://www.donator.cz/

