
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 48/2019 

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

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 
 

25. listopadu 
Pondělí 34. týdne v mezidobí 

 

sv. Kateřina Alexandrijská 

  

    

  
 

26. listopadu 
Úterý 34. týdne v mezidobí 

6.30 
 mše svatá (Eduard Tomek, zemřelá rodina a zemřelá rodina 
Valíčkova) 

                

17.00  modlitební společenství nad Božím slovem 
 

27. listopadu 
Středa 34. týdne v mezidobí 

  

17.30 
 mše svatá pro děti (František Nečas, manželka, vnuk, vnučka 
a celá živá a zemřelá rodina) 

   

 

28. listopadu 
Čtvrtek 34. týdne v mezidobí 

6.30  mše svatá (Marie Konečná, manžel, živá a zemřelá rodina) 

17.00  mše svatá NIKOLČICE                                                          

17.00  rozjímavá modlitba růžence 
 

29. listopadu 
Pátek 34. týdne v mezidobí 

  

19.00  mše svatá (Josef Košvica, celá rodina) 

  po mši tichá eucharistická adorace 
 

30. listopadu 
Svátek sv. Ondřeje, apoštola 

7.00  mše svatá (Alžběta Tesařová, manžel, dcera, 2 zetě) 

   

         
 

1. prosince 2019 
 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
 

   (... nevíte, který den váš Pán přijde ...)   

7.30  mše svatá (Tomáš Konečný, živá a zemřelá rodina) 

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 končí církevní rok a začneme se připravovat na advent. 
* Dnes odpoledne bude svátostné požehnání. 
* Dnes po mši svaté o půl jedenácté přijmeme svátostí křtu mezi nás křesťany Karolínu Viktorinovu, 
prosím pamatujme na dítě i rodiče ve svých modlitbách. 
* Bohoslužby v týdnu budou pravidelné – jen ranní bohoslužby kromě soboty budou ještě tento týden už o půl 
hodiny dříve kvůli malířům. 
* 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: NEVÍDALOVÁ Růžena, ul. Kuchyňka. 
* Sobotním večerem vstupujeme do svaté doby adventní. 
* Příští neděli se budou při bohoslužbách žehnat vaše domácí adventní věnce. 
 

* Další týden začne advent se vším, co k němu patří: roráty, lampičky, adventní snažení, pororátní snídaně. 
Už tento týden se můžeme zapisovat pod kůrem do adventního putování Panny Marie po domech. Ti, kteří 
objevili v sobě dar služby se mohou přihlásit u Petra s pomocí přípravy snídaně v Klasu. Ti, co rádi pečou 
mohou přispět na společný stůl – je zapotřebí domluvit se s Petrem. Děkujeme za vaši ochotu a službu 
farnosti.   
Děti si mohou během týdne namalovat nejlépe na výkres adventní cestu, kterou si umístí na nástěnce a budou 
na ni lepit lucerničky za účast na rorátech. Prosíme rodiče nebo i prarodiče o spolupráci.   
Doufáme, že opět budeme rozdávat dětem voňavé perníčky za účast – díky ženám, které se ujmou jejich 
upečení.   
Děti ať si opět připraví lampičky, se kterými budou chodit na roráty a prosíme rodiče, aby jako zdroj světla 
výhradně používali kvalitní čajové svíčky – pokud možno každý den novou – aby lampičky vyzařovaly světlo, a 
ozařovali chrámový prostor. Děkujeme za pochopení. 
 

* Slovo Otce Jiřího: Kdo z vás pojede na pouť do Francie, tak prosím, abyste dnes (!!!) v neděli 24.11. 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. 
   

»  »  »    «  «  « 

  

PŘEDNÁŠKA V BRNĚ 
Přednáška a beseda nad novou knihou – rozhovorem Jožina Valenty s P. Markem Orko Váchou Jízda v 

levém pruhu se uskuteční dnes v neděli 24. listopadu 2019 od 17 hodin v kostele sv. Tomáše v Brně.  
 

SLOVO OTCE BISKUPA 

Milí přátelé, vstupujeme do adventní doby, na jejímž prahu nás v liturgickém kalendáři vítá sv. Mikuláš, 
příklad štědrosti a patron škol. Na první neděli adventní je v brněnské diecézi po pěti letech vyhlášena opět 

sbírka na naše církevní školy. 
Výtěžek poslední sbírky byl použit na zabezpečení školních budov, aby byly jejich prostory lépe chráněny proti 

neoprávněnému vniknutí, a tak byla zvýšena bezpečnost žáků. 
Výtěžek letošní sbírky bude určen především na zvýšení kvality výuky. O tom, že je to důležité, se zmiňuje i papež 
František, když říká, že školy jsou kořeny naší kultury a bez kořenů nelze přinášet ovoce. Církevní školy jsou navíc 

prostředím, kde se děti nemusejí za svou víru stydět, a ta pak může ve svobodě dorůst do plné odpovědnosti. 
Chci vám poděkovat za vaše štědré dary. 

S přáním požehnané doby adventní Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský 
 

FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 48/2019 

 


