
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 01/2020 

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

29. prosince 2019 
 

Svátek SVATÉ RODINY 
JEŽÍŠE, MARIE a JOSEFA 

 

(... Kdo ctí otce, usmiřuje své hříchy, 
kdo si váží matky, jako by sbíral poklady ...) 

7.30  mše svatá (Za farníky) 

9.00  mše svatá NIKOLČICE 

10.30  mše svatá (Cyril Urbánek, živá a zemřelá rodina) 

17.00  koncert skupiny SRDCE ze Šakvic 

 

30. prosince 
Šestý den 

v oktávu Narození Páně 

  

   

  
 

31. prosince 
Sedmý den 

v oktávu Narození Páně 

  

16.00  děkovná mše svatá (Za přijatá dobrodiní v roce 2019)        

   23.30 - 00.15 otevřen kostel k soukromé modlitbě 
 

1. ledna 2020 

Slavnost MATKY BOŽÍ 
PANNY MARIE 

7.30  mše svatá (Amálie a Josef Tesařovi, živá a zemřelá rodina) 

9.00  mše svatá NIKOLČICE                      

10.30  mše svatá (Na úmysl dárce) 
 

2. ledna 

Památka sv. Basila Velikého a 
Řehoře Naziánského, biskupů 

   

14.00  pohřeb p. Jaroslava Šálková                                                      

17.00  rozjímavá modlitba radostného růžence 
 

3. ledna 
Nejsvětějšího jména Ježíš 

 

První pátek v měsíci 

  

        

19.00  mše svatá (Zdeněk Matýšek – od ročníku) 
 

4. ledna 
Sobota po oktávu Narození Páně 

Tříkrálová sbírka 

8.00  mše svatá s požehnáním koledníků (Antonín Konečný...) 

   od 9.00 hodin koledování tříkrálových koledníků 

   19.00 - charismatické společenství v kostele     
 

5. ledna 2020 
 

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 
 

(... přišli jsme se mu poklonit ...)   

7.30  mše svatá (Za farníky) 

9.00  mše svatá NIKOLČICE 

10.30  mše svatá (Marinella Fialová a Robert Křístek) 

  
 

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 nebude svátostné požehnání, ale v 17.00 bude vánoční koncert křesťanské skupiny SRDCE ze 
Šakvic. Vstupné dobrovolné. 
* Ve středu je doporučená slavnost Panny Marie. Je to zasvěcený svátek a to znamená, že křesťan má radostnou 
povinnost být na mši svaté. Odpoledne od 14.00 do 16.00 bude otevřený kostel k prohlídce betléma. 
* V pátek ještě nebudou svátostné návštěvy nemocných. 
* V sobotu bude mše svatá až v 8.00 hodin a po ní bude následovat rozeslání koledníků po obci. 
 Zveme děti již na tuto mši svatou a také aby přišly oblečené za tři krále. Tříkráloví koledníci putují od domu 
k domu a přinášejí lidem radostnou zprávu o příchodu Božího Syna na zem, a přitom prosí o dar na pomoc lidem v 
nouzi. Přivítáme všechny koledníky z řad dětí i dospělých, kteří se chtějí zapojit do koledování. Zájemci mohou 
kontaktovat koordinátora sbírky Petra. 
  Při mši bude požehnána voda, kadidlo, křída a zlato. Požehnanou křídou označujeme naše příbytky 
symboly K † M † B † 2020 a říkáme přitom Christus Mansionem  Benedicat nebo česky Kristus ať žehná 
příbytku (v celém roce 2020). Tři křížky znamenají osoby Nejsvětější Trojice. Vůně kadidla, naplňující náš byt, 
symbolizuje naše modlitby a přítomného Boha. 
 Večer v kostele setkání účastníků charismatické obnovy. 
* Sobotní úklid kostela: HUTÁKOVÁ Bohumila, ul. Osvobození. 
* Příští neděli žehnání tříkrálové vody – přinesené nádoby s vodou dávejte ke křtitelnici. 
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