
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 46/2019 

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

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 (setkání katechetů v kostele) 
 

11. listopadu 
Památka sv. Martina, biskupa 

  

    

  
 

12. listopadu 
Památka sv. Josafata, 
biskupa a mučedníka 

6.30 
 mše svatá (František Krupička, manželka, živá a zemřelá 
rodina) 

                

17.00  modlitební společenství nad Božím slovem 
 

13. listopadu 
Památka sv. Anežky České, panny 

  

17.30 
 mše svatá pro děti (Ludvík Šebesta, 2 rodiče, duše v očistci, 
živá a zemřelá rodina Šebestova) 

   

 

14. listopadu 

Čtvrtek 32. týdne v mezidobí 

6.30  mše svatá (Jaroslav Sáček, rodiče, celá živá a zemřelá rodina) 

17.00  mše svatá NIKOLČICE                                                          

17.00  rozjímavá modlitba růžence 
 

15. listopadu 
Pátek 32. týdne v mezidobí 

  

      

19.00 
 mše svatá (Za předčasně narozené děti, za jejich rodiče a 
také za ošetřující personál) 

 

16. listopadu 
Sobotní památka Panny Marie 

7.00 
 mše svatá (Poděkování za společný život, dvoje zemřelé 
rodiče, živou rodinu Kaňovu a Němečkovu) 

   

          
 

17. listopadu 2019 
 

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(...Dejte si pozor,abyste se nenechali svést...)  

7.30  mše svatá (Za farníky) 

9.00  mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
 mše svatá (Josef Konečný, František Navrátil, jejich manželky 
a za živou rodinu) 

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 odpoledne svátostné požehnání. 
* Dnes odpoledne po svátostném požehnání (14.30) krátké setkání všech katechetů (pastorační aktivity v adventu). 
* Bohoslužby v týdnu budou pravidelné – jen ranní bohoslužby kromě soboty budou už o půl hodiny dříve. 
* V pondělí dopoledne od 9.00 hodin brigáda na úklid listí kolem kostela a fary. 
* 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. 
* Ve čtvrtek večer rozjímavý růženec. 
* Sobotní úklid kostela: LEJSKOVÁ Iveta, ul. Osvobození. 
* Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka. Presbytář je už vymalován za cenu 251 000,- Kč, a za restaurování 
obrazů 44 000, Kč. Tak prosím na to mysleme, děkujeme. 
* Příští neděli je Den Bible – v tento den se máme snažit o obnovení svého vztahu k Božímu slovu. 
 

* Děkujeme mužům a chlapcům, kteří přišli včera na brigádu na faře. Díky moc. 
 

* Našla se zlatá náušnice – asi dětská, tak pokud ji někdo pohřešujete, je u Otce Jiřího. 
   

 

»  »  »    «  «  « 

  

POZVÁNKA NA 
 

Farnost Hustopeče zve v pátek 15. listopadu 2019 po večerní mši svaté na Večer chval. Začátek v 18.45 
hodin. 

 
POZVÁNÍ DO BRNA 

Vážení studenti a absolventi Masarykovy univerzity, dovoluji si Vás srdečně pozvat na děkovnou 
pontifikální mši svatou u příležitosti výročí 100 let od zahájení výuky na Masarykově univerzitě, která bude 

sloužena v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla v úterý 12. listopadu 2019 v 19.00 hodin. 
Při bohoslužbě zazní skladby hudebních mistrů v podání Brněnského katedrálního sboru Magnificat a 

uctíme také památku obětí nacismu a komunismu z řad akademiků a absolventů Masarykovy univerzity. 
S přáním požehnaného prožitku Mons. Pavel Konzbul, pomocný brněnský biskup. 
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