
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 40/2019 

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

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) 

 

30. září 

Památka sv. Jeronýma, 

kněze a učitele církve 

  

      

  
 

1. října 

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše 

panny a učitelky církve 

7.00  mše svatá (Živá a zemřelá rodina Lengálova a Vozdecká) 

                

18.00  modlitební společenství nad Božím slovem 
 

2. října 

Památka 

svatých andělů strážných 

  

17.30 
 mše svatá pro děti (František Kokeš, 2 rodiče, živá a zemřelá 

rodina)  

  
 

3. října 

Čtvrtek 26. týdne v mezidobí 

7.00  mše svatá (Emilie Blahová, živé a zemřelé členy Orla) 

18.00  mše svatá NIKOLČICE                                                           

18.00  rozjímavá modlitba růžence 
 

4. října 

Památka sv. Františka z Assisi 
první pátek v měsíci 

17.00  žehnání zvířátek na farní zahradě 

19.00  mše svatá (rodina Fialova, Tesařova a duše v očistci) 

   
 

5. října 

Sobotní památka Panny Marie 

7.00  mše svatá (Antonie Ryzí, rodiče, bratr a sestra) 

  

19.00  charismatické společenství v kostele 
 

6. října 2019 
 

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(... Kdybyste měli víru jak hořčičné zrnko ...)   

7.30  mše svatá (Jenovéfa Konečná, manžel, 2 rodiče) 

9.00  mše svatá NIKOLČICE 

10.30  mše svatá (Za farníky) 

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: 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 slavíme slavnost posvěcení našeho kostela – svatováclavské hody. Bohoslužba bude dopoledne jen jedna a 

odpoledne hodová bohoslužba s krojovanými. Jste srdečně zváni a pozvěte i známé. 

* Bohoslužby v týdnu budou pravidelné, tak jak jsme zvyklí. 

* Od tohoto týdne také už mají všechny třídy zahájené vyučování náboženství. 

* 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… 

* Ve čtvrtek večer rozjímavý růženec. 

* V pátek je první pátek v měsíci, dopoledne bude pan farář navštěvovat nemocné a odpoledne zveme v 17.00 na 

faru zvláště děti k žehnání zvířátek. Zvířátka s sebou       

* Sobotní úklid kostela: NEČASOVÁ Marie, ul. Družstevní. 

* V sobotu večer charismatické společenství v kostele. 

* 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. 

* Minulou neděli se vybralo do fondu PULS částka 23 200 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary. 

 

Slovo Otce Jiřího: 

Rád bych v příštím roce jel s vámi na pouť do Francie. Jelo by se v termínu 7. až 14. května 

2020. Je v tom jeden den státní svátek, tak ušetříte dovolenou. Hlavní zastávkou jsou Lurdy, kde 

jsme už společně také byli. Ale novinkou budou Trapisté v klášteře Sept-Fons, návštěva Taizé a 

také poutní místo La Saletta. Vzadu na stolíku je seznam, kde se můžete přihlašovat a pište se 

event. i jako náhradníci, protože do května je daleko, a tak se může stát, že seznam pak bude 

vypadat jinak. Pojedeme opět s CK Hladký z Brna a tak  bude i velmi dobrý, precizní výklad 

jednotlivých míst. Na stolíku si můžete vzít program na celou pouť. Zapište se co nejdříve, abych 

věděl, jestli je o pouť zájem. 

Od tohoto týdne by měla začít výmalba našeho kostela, tak prosím především o opatrnost. A v 

sobotu pak vždycky o větší úklid kostela. Prosím i ty, kteří normálně nechodí na úklid, tak aby se 

také zapojili. Děkuji.  

*  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 – O. Jiří 

  Čtvrtá třída – úterý – KLAS – 16.00 – Dana Košvicová 

  Pátá třída – úterý – ZŠ – 7.10 – 7.40 – Andrea Hrodková 

  Šestá třída – čtvrtek – 14.30 v Klasu – Ryšavá Anežka 

  Sedmá třída – čtvrtek – ZŠ – 7.10-7.40 – Andrea Hrodková 
  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 kdykoliv 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.   
  

P. S. - Jak je na tom naše farní společenství? Do soboty 28. září odevzdali přihlášky k donátorství pouze 2 lidé a 

celkový počet přihlášených donátorů je pouze 39! 

   

»  »  »    «  «  « 

 FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 40/2019 

https://donator.cz/

