
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 41/2019 

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

 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 
 

7. října 

Památka Panny Marie Růžencové 

  

19.00  chórová modlitba celého růžence v latině    

  
 

8. října 

Úterý 27. týdne v mezidobí 

7.00  mše svatá (Antonín Franěk, 2 rodiče) 

                

18.00  modlitební společenství nad Božím slovem 
 

9. října 

Středa 27. týdne v mezidobí 

  

17.30 
 mše svatá pro děti (Živá a zemřelá rodina Vinčarová, 

Konečná a Kokešová) 

  
 

10. října 

Čtvrtek 27. týdne v mezidobí 

15.00  pohřeb Jan Běloušek 

18.00  mše svatá NIKOLČICE                                                           

18.00  rozjímavá modlitba růžence 
 

11. října 

Pátek 27. týdne v mezidobí 

  

19.00  mše svatá (František Novotný, manželka, 2 rodiče, syny) 

   
 

12. října 

Sobotní památka Panny Marie 

  

14.30 pohřeb Antonín Konečný 

  
 

13. října 2019 
 

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(... Vstaň a jdi. Tvá víra tě zachránila ...) 
 

MISIJNÍ KOLÁČ - Fatimský den Žarošice 

7.30  mše svatá (Václav Nevídal, rodiče, živá a zemřelá rodina) 

9.00  mše svatá NIKOLČICE 

10.30  mše svatá (Pavlína Vozdecká, manžel, 2 rodiče, 3 zetě) 

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 po mši svaté v 10.30 přijmeme mezi nás křesťany svátostí svatého křtu Jana Chloupka, prosím pamatujme 

na dítě i rodiče v modlitbách. 

* Bohoslužby v týdnu budou pravidelné, tak jak jsme zvyklí jen ve čtvrtek je změna. 

* Už naplno probíhá vyučování náboženství. Přehled výuky je na nástěnce a na internetových stránkách farnosti. 

* V pondělí večer jsme zváni k chórové modlitbě celého růžence v latině – univerzálním jazyku církve za misie. 

* 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. 

* Ve čtvrtek není ranní bohoslužba, ale odpoledne bude pohřební mše svatá a večer rozjímavý růženec. 

* Sobotní úklid kostela: HUTÁKOVÁ Bohumila, ul. Osvobození. 

* Příští neděli bude misijní koláč a 20. října pak sbírka na misie. Opět chceme požádat nejen ženy, aby něco         

napekly a v neděli to budeme nabízet před kostelem za dobrovolný dar pro misie. Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost. 
* Příští neděli je poslední fatimský den v Žarošicích za účasti biskupa O. Pavla Posáda. 

* Před týdnem o hodovém víkendu se skupinka mladých dobrovolníků z naší farnosti zapojila do charitativního 

projektu pro mezinárodní organizaci Mary’s Meals, během kterého nabízeli 8 druhů ledňáčků za dobrovolné 

příspěvky pro hladovějící děti v nejchudších zemích. Díky ochotným lidem se podařilo vybrat 13 177 Kč. 
Veliké díky všem, kteří projevili zájem a podpořili tuto bohulibou akci pro nejpotřebnější – Pán Bůh zaplať. 
 

Slovo Otce Jiřího: 
 

Včera odpoledne jsme při děkovné mši svaté přijali do společenství nás křesťanů Karla 

Benedikta a Františku Scholastiku Jankovi. Manželé Jankovi, mě požádali, abych vám všem 

poděkoval, kdo jste se v okamžiku,  kdy malá Františka měla úraz, kdo jste se za ně modlili, a tak 

jim vyprošovali sílu k nesení kříže a zdraví pro malou Františku. Takže děkují manželé a já se k 

díkům přidávám. 

Od tohoto týdne už začala výmalba našeho kostela stavbou lešení v presbytáři a otlučením 

vydutých omítek, 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 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 (sraz před farou) – 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 
   

»  »  »    «  «  « 

  
MARYS MEALS - (převzato z www.fatym.cz) 

O co jde při Mary´s Meals? Je to aktivita, která pomáhá hladovým dětem v různých zemích světa, kde je to nejvíce 

potřeba. V tuto chvíli se již stará zhruba o téměř jeden a půl milionů dětí. Přišli totiž na to, že když těmto dětem ve 

škole dají jednou za den jídlo, většinou misku kukuřičné kaše, tak tyto děti mají motivaci přijít do školy, mají 

motivaci se učit, mají chuť vytrvat a také jim učivo lépe leze do hlavy. Většinou jsou to jediní členové rodiny, kteří se 

ten den najedí. Ostatní členové jejich rodiny totiž trpí hladem a jsou podvyživení se všemi důsledky. Takto živené 

děti, pak jsou schopny vstoupit do života jinak než ty, které jsou vlastně zničeny hladověním, a které jsou totálně 

nevzdělané. Tyto děti pak už většinou mohou založit rodinu, slušně normálně pracovat, živit se a mít vliv na svou 

společnost, aby se utvářela podle spravedlivějších pravidel. V neposlední řadě to má výhodu i pro nás, že pak 

nemají tolik tendenci utíkat do Evropy. Česká republika už má několik škol, které takto vyživuje a příspěvek, který 

tímto způsobem bude poslán na Mary´s Meals, snad pomůže i dalším. Děkujeme všem také za modlitby. 
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