
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 43/2019 

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

 20. října 2019 
 

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(... nalezne Syn člověka na zemi víru? ...) 
 

MISIJNÍ NEDĚLE 

7.30  mše svatá (Karel Konečný, manželka Josefa a rodiče) 

9.00  mše svatá NIKOLČICE 

10.30  mše svatá (Za farníky) 

14.00  svátostné požehnání 
 

21. října 
Pondělí 29. týdne v mezidobí 

bl. Karel Rakouský 

  

19.00  chórová modlitba celého růžence za misie   

  
 

22. října 
Úterý 29. týdne v mezidobí 

sv. Jana Pavla II. 

6.30  mše svatá (Julie Tvrdíková, 2 manžele, rodiče, sourozence) 

                

18.00  modlitební společenství nad Božím slovem 
 

23. října 
Středa 29. týdne v mezidobí 

sv. Jana Kapistránského 

  

17.30 
 mše svatá pro děti (František Krupička, 2 rodiče, živá a 
zemřelá rodina) 

  
 

24. října 

Čtvrtek 29. týdne v mezidobí 

6.30 
 mše svatá (Živá a zemřelá rodina Kaňova, Fialova, Valíčkova a 
Viktorinova) 

18.00  mše svatá NIKOLČICE                                                           

18.00  rozjímavá modlitba růžence 
 

25. října 
Pátek 29. týdne v mezidobí 

  

19.00  mše svatá (Antonie Viktorinová, manžel, 2 rodiče) 

  po mši svaté tichá soukromá adorace 
 

26. října 
Sobotní památka Panny Marie 

7.00 
 mše svatá (Lenka Kunstová, Josef Furch, živá a zemřelá 
rodina) 

  

          *** změna času - noc bude o hodinu delší !!! *** 
 

27. října 2019 
 

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(... Bože, buď milostiv mně hříšnému ...)   

7.30  mše svatá (Za farníky) 

9.00  mše svatá NIKOLČICE 

10.30  mše svatá (Za živé a zemřelé z ročníku 1969) 

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 
 

* Bohoslužby v týdnu budou pravidelné, tak jak jsme zvyklí, jen v úterý a ve čtvrtek bude bohoslužba už o půl 
hodiny dříve kvůli malířům! 
* V pondělí večer jsme zváni k chórové modlitbě celého růžence za misie. V bohaté Evropě, která vychovala tolik 
misionářů, dnes stále více lidí ztrácí víru. Děti mají všechno, ale chybí jim náboženská výchova a živá víra. Mnoho z 
nich trpí osamocením, protože jejich rodiny se rozpadají. Budeme prosit o dar živé víry pro naše rodiny. Udělejme 
si čas a přijďme se modlit. Naše rodiny to moc potřebují. 
* 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 večer rozjímavý růženec. 
* V pátek po mši bude opět soukromá tichá adorace. 
* Sobotní úklid kostela: VOZDECKÁ Oldřiška, ul. Nikolčická. 
 

* V sobotu nám končí letní čas, tak na to nezapomeňte – večer si seřídit správně hodinky a budíky. O třetí hodině 
ranní středoevropského (letního) času se posunou hodiny na druhou hodinu zimního času. 
 

* Příští neděli při obou mších bude žehnání svíček, které budeme zapalovat na hrobech našich zemřelých. 
* V pondělí 28. října je státní svátek – výročí vzniku Československa. Večer v 17.00 hodin bude u pomníku padlých 
před kostelem „Modlitba za vlast“, na kterou jste srdečně zváni. Podrobnosti během týdne. 
* Zpovědní den před „dušičkami“, bude až příští pondělí 28. října dopoledne! 
 

* 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 
 

Rodičům připomínáme jejich zodpovědnost před Bohem za náboženskou výchovu neboli předávání víry svým 
ratolestem, kterou slíbili při jejich křtu; katecheté nebudou učit děti dělat kříž a znát základní modlitby – tyto základy 

se předávají v rodině! 
  

»  »  »    «  «  « 
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