
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 45/2019 

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

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 
 

4. listopadu 
Památka sv. Karla Boromejského, 

biskupa 

6.30  mše svatá (Na úmysl dárce) 

    

  
 

5. listopadu 
Úterý 31. týdne v mezidobí 

6.30  mše svatá (Růžena a Josef Nekvapilovi, syn Josef a manželka) 

                

17.00  modlitební společenství nad Božím slovem 
 

6. listopadu 
Středa 31. týdne v mezidobí 

  

17.30 
 mše svatá pro děti (Žofie Viktorinová, manžel, 2 rodiče, celá 
živá a zemřelá rodina) 

  po mši svaté světelný průvod na místní hřbitov 

 

7. listopadu 
Čtvrtek 31. týdne v mezidobí 

6.30 
 mše svatá (Jakub Kaňa, manželka, Jiljí Němeček, manželka a 
syn, celá rodina Kaňová a Němečková) 

17.00  mše svatá NIKOLČICE                                                          

17.00  rozjímavá modlitba růžence 
 

8. listopadu 
Pátek 31. týdne v mezidobí 

  

      

19.00  mše svatá (Na úmysl dárce) 
 

9. listopadu 
Svátek 

Posvěcení lateránské baziliky 

7.00  mše svatá (Marie Matýšková, manžel, 2 rodiče) 

   

          
 

10. listopadu 2019 
 

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(... On není Bohem mrtvých, ale živých ...)   

7.30 
 mše svatá (Ladislav a Pavlína Lengálovi, zemřelá rodina 
Fialova a Lengálova) 

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 není druhá mše svatá! 
* Dnes odpoledne svátostné požehnání nebude, ale můžeme se setkat na hřbitově ke společné modlitbě za 
zemřelé. 
* Bohoslužby v týdnu budou pravidelné. Navíc pro možnost získání plnomocných odpustků pro zemřelé bude mše 
svatá i v pondělí – ranní bohoslužby kromě soboty budou už o půl hodiny dříve kvůli malířům – v 6.30! 
* V úterý zveme na modlitební společenství nad Božím slovem v 17.00 hodin v Klasu na staré škole. 
* Ve středu mše svatá pro děti. Před mší svatou je zkouška zpěvu při liturgii. Po mši svaté půjdeme spolu 
průvodem s lampičkami na místní hřbitov pomodlit se za naše zemřelé. Dětem doporučujeme, ať si vezmou nejen 
lampičky ale hlavně reflexní doplňky – pásky na ruku! 
* Ve čtvrtek večer rozjímavý růženec. 
* V pátek 

* V sobotu dopoledne od 9.00 hodin brigáda na faře pro může – budou se dodělávat chybějící podlážky a 
následný úklid pod přístavkem. Přijďte v hojném počtu, zvláště ti, kteří ještě nepomáhali. 
* Sobotní úklid kostela: ZOUBKOVÁ Ludmila, ul. Osvobození. 
 

* 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. 
 

* 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) 
  

 

»  »  »    «  «  « 
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