
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 47/2019 

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

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 a jejich 
manželky a za živou rodinu) 

17.11  zvonění zvonů 
 

18. listopadu 
Pondělí 33. týdne v mezidobí 

  

17.00  chórová modlitba celého růžence 

  Těšany 18.00; Moutnice 18.00; Hustopeče 18.00 
 

19. listopadu 
Úterý 33. týdne v mezidobí 

- - -     (Marie Kopečková, manžel, živá a zemřelá rodina) 

                

17.00  modlitební společenství nad Božím slovem 
 

20. listopadu 
Středa 33. týdne v mezidobí 

- - -     (Richard Urbánek) 

  Křepice 16.30; Moutnice 18.00; Hustopeče 18.00                    

19.00  společenství v Klasu 

 

21. listopadu 

 Památka Zasvěcení 
Panny Marie v Jeruzalémě 

- - -  

  Těšany 18.00; Hustopeče 17.30                                                     

17.00  rozjímavá modlitba růžence 
 

22. listopadu 
Památka sv. Cecílie, 
panny a mučednice 

- - -     (Jan Konečný, rodiče a sourozence) 

  Židlochovice 8.00; Moutnice 18.00; Hustopeče 18.00     

  
 

23. listopadu 
Sobotní památka Panny Marie 

- - -     (Helena Navrátilová, manžel, syn, 2 rodiče) 

   Hustopeče 8.00 

          
 

24. listopadu 2019 
 

Slavnost 

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 
 

(... Ani ty se nebojíš Boha? ...)   

7.30  mše svatá (Josef Nevídal, rodiče) 

9.00  mše svatá NIKOLČICE 

10.30  mše svatá (Antonie Svobodová, rodina Kaňová a Urbánková) 

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 je Den Bible – v tento den se máme snažit o obnovení svého vztahu k Božímu slovu. 
* Dnes odpoledne nebude svátostné požehnání. 
* Bohoslužby v týdnu nebudou – O. Jiří je na exerciciích. V případě nutnosti se obracejte na děkanství v 
Hustopečích. 
* Třetí a devátá třída nebude mít tento týden náboženství. 
* V pondělí jsme zváni k chórové modlitbě celého růžence. 
* V úterý zveme na modlitební společenství nad Božím slovem v 17.00 hodin v Klasu na staré škole. 
* Ve středu večer společenství v Klasu. 
* Ve čtvrtek večer rozjímavý růženec. 
* Sobotní úklid kostela: DVOŘÁKOVÁ Marie, ul. Nová. 
* Příští neděli končí církevní rok a začneme se připravovat na advent. 
* Slovo Otce Jiřího: 
 

 Moc děkuji vám, kdo jste byli na brigádě v pondělí. Nebylo nás moc, což mě zaráží a i mrzí, protože vím, 
 že je vás dost doma – mladých důchodců. No, ale zvládli jsme to. Takže těm, co tu byli díky. 
 

 V zákristii jsou knížky, které jsem vám dovezl z Brna, tak si je můžete přijít vyzvednout. 
 

 Kdo z vás pojede na pouť do Francie, tak prosím, abyste příští neděli, přinesli zálohu devět tisíc a já to hned 
 odešlu cestovce. Byla spousta náhradníků, většina z vás přihlášených se tam dostala, takže se to týká i vás, 
 event. se mě můžete zeptat v zákristii. 
  

  

»  »  »    «  «  « 

  

VÝZVA KE ZVONĚNÍ ZVONŮ 17. LISTOPADU 2019 
 

V listopadu letošního roku si naše společnost připomíná 30. výročí pádu komunistického režimu, totality, která po 
dlouhá desetiletí devastovala naši zemi. 

Na Českou biskupskou konferenci se obrátila organizace Post Bellum s prosbou, zda by se naše farnosti mohly 
připojit k oslavě tohoto výročí zvoněním na kostelní zvony v neděli 17. listopadu. 

Prosíme, aby se v neděli 17. listopadu, symbolicky v 17 hodin 11 minut rozezněly kostelní zvony jako připomínka 
listopadových událostí roku 1989. 

 

P. Th.Lic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CssR – generální sekretář České biskupské konference 
 

POZVÁNÍ DO BRNA K MINORITŮM 

Pozvání na adoraci s modlitbou na přímluvu sv. Šarbela ve čtvrtek 21. listopadu 2019 v Brně u minoritů. 
15.00 - zpívaná Korunka k Božímu milosrdenství 

15.30 - mše svatá 

po mši svaté adorace s modlitbou za uzdravení a svátostné požehnání 
na závěr pomazání olejem sv. Šarbela z Libanonu a možnost uctění ostatků 

 
Jste srdečně zváni. 
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