
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 44/2019 

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

 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 ročníku 1969) 

14.00  svátostné požehnání 
 

28. října – státní svátek 
Svátek sv. Šimona a Judy, 

apoštolů 

7.30  mše svatá (Terezie Konečná, manžel a syn) 

  od 9.00 do 11.45 zpovědní den před Dušičkami 

17.00  Modlitba za vlast   * 19.00 chórová modlitba celého růžence 
 

29. října 
Památka bl. Marie Restituty Kafkové 

panny a mučednice 

6.30 
 mše svatá (Marie Sáčková, manžel, Vladimír Drabálek a 
manželka) 

                

17.00  modlitební společenství nad Božím slovem 
 

30. října 
Středa 30. týdne v mezidobí 

   

17.30 
 mše svatá (Františka Drabálková, manžel, 2 rodiče, rodina 
Drabálkova a Konečná) 

  
 

31. října 
Čtvrtek 30. týdne v mezidobí 

6.30  mše svatá (Marie Hnilicová, 2 rodiče, živá a zemřelá rodina) 

17.00  mše svatá NIKOLČICE (vigilie slavnosti VŠECH SVATÝCH) 

17.00  rozjímavá modlitba růžence 
 

1. listopadu 

Slavnost VŠECH SVATÝCH 

  od 9.00 svátostné návštěvy nemocných 

       

19.00  mše svatá (Rozálie Vozdecká, manžel a duše v očistci) 
 

2. listopadu 
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY 

VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

7.00  mše svatá (Za zemřelé biskupy a kněze brněnské diecéze) 

17.00   mše svatá NIKOLČICE 

18.30  mše svatá s nedělní platností (Na úmysl papeže Františka) 
 

3. listopadu 2019 
 

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
sv. Hubert – patron myslivců 

 

(... Syn člověka přišel hledat a zachránit ...)  

7.30 
 mše svatá (Cyril Studýnka, manželka, 2 rodiče, živá a zemřelá 
rodina) 

9.00  mše svatá NIKOLČICE 

- - -  

14.00  dušičková pobožnost na hřbitově 
 

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 o půl jedenácté, přijmeme mezi nás křesťany svátostí svatého křtu Miriam Hrnčiříkovou, 
pamatujme na ni i rodiče ve svých modlitbách 

* Dnes odpoledne se můžeme setkat s eucharistickým Ježíšem při adoraci – nezapomeňme! 
* Bohoslužby v týdnu budou pravidelné, tak jak jsme zvyklí, jen v úterý a ve čtvrtek bude bohoslužba už o půl 
hodiny dříve kvůli malířům. Mimořádná bude i sobota – večerní mše s nedělní platností! 
* V pondělí je státní svátek a den volna, mše svatá bude o půl osmé ráno, dopoledne zpovědní den před 
Dušičkami. Odpoledne jsme zváni na pietní vzpomínku za padlé z první světové války spojenou s modlitbou za 
vlast a večer jsme zváni k chórové modlitbě celého růžence za misie na závěr mimořádného misijního měsíce října 
vyhlášeného papežem Františkem. 
* V úterý zveme na modlitební společenství nad Božím slovem nově v 17.00 hodin v Klasu na staré škole. 
* Ve středu mše svatá z důvodu podzimních prázdnin nebude pro děti – i přesto jsou děti zvány. 
* Ve čtvrtek večer rozjímavý růženec. 
* V pátek je velká slavnost VŠECH SVATÝCH, dopoledne od 9.00 hodin budou svátostné návštěvy nemocných. 
* Sobotní úklid kostela: NOVÁKOVÁ Marie, ul. Břízová. 
* V sobotu je VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ. Je to den kdy kněz může sloužit ve všední den 

tři mše svaté, a proto první mše bude ráno v 7.00, další v 17.00 v Nikolčicích a pak ještě večerní v 18.30 a tato mše 
svatá, protože je to v sobotu večer, bude s nedělní platností. 
* Příští neděli nebude druhá mše! 
 

* Plnomocné odpustky pro zemřelé můžeme získat ve dnech 1.- 8. listopadu. 
 Jde o projev lásky, jímž můžeme zemřelým v očistci vyprosit zbavení všech dluhů v lásce na zemi. 
 Tím, že: 1) přijmeme svátost smíření 
      2) jsme na mši svaté a jdeme ke svatému přijímání 
        3) pomodlíme se za Svatého Otce a jeho úmysly Otče náš a Zdrávas Maria 
          4) navštívíme hřbitov a pomodlíme se za zemřelé (1. listopadu stačí i v kostele) 
 

»  »  »    «  «  « 

  

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 8. října 2012 mohou věřící v naší republice získat plnomocné 
odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), 

pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. 
 

Sbor dobrovolných hasičů, farní společenství 
a šitbořičtí patrioti zvou na 

 

PIETNÍ VZPOMÍNKU 
na padlé spoluobčany z 1. světové války 

spojenou 

s 
MODLITBOU ZA VLAST 

 

která se uskuteční v pondělí 28. října 2019 v 17.00 hodin 
před pomníkem padlých vojáků z první světové války před kostelem. 

 

Všichni jsou srdečně zváni. 
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