
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 02/2020 

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

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) 

17.00  vánoční koncert žáků ZŠ v kostele 
 

6. ledna 

Pondělí po Zjevení Páně 

  

   

  
 

7. ledna 

Úterý po Zjevení Páně 

7.00  mše svatá (Na úmysl dárce) 

  

  
 

8. ledna 

Středa po Zjevení Páně 

  

  od 17.00 zkouška dětského sborečku na faře                     

17.30 
 dětská mše svatá (Za děti, které půjdou letos k 1. sv. 

přijímání) 
 

9. ledna 

Čtvrtek po Zjevení Páně 

7.00  mše svatá (Božena Metelková, 2 rodiče) 

17.00  mše svatá NIKOLČICE                                                    

17.00  rozjímavá modlitba radostného růžence s koledami 
 

10. ledna 

Pátek po Zjevení Páně 

  

        

19.00  mše svatá (Živá a zemřelá rodina Masaříkova a Strašákova) 
 

11. ledna 

Sobota po Zjevení Páně 

7.00  mše svatá (Jan Běloušek a manželka) 

  

    
 

12. ledna 
 

Svátek KŘTU PÁNĚ 
 

(... Ty jsi můj milovaný Syn ...)   

7.30  mše svatá (Anežka Strašákova, syn, živá a zemřelá rodina) 

9.00  mše svatá NIKOLČICE 

10.30  mše svatá (Vojtěch Kovařík, manželka, živá a zemřelá rodina) 

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 nebude svátostné požehnání, ale v 17.00 bude koledování dětí z naší základní školy. 



* Celý týden bude ještě v duchu vánoční doby – nejsou žádné svátky ani památky. 

* V úterý modlitební společenství nad Božím slovem v 17.00 hodin v Klasu. 

* Ve čtvrtek v 17.00 rozjímavá modlitba radostného růžence s koledami. 

* Sobotní úklid kostela: ZOUBKOVÁ Marie, ul. Divácká. 

* Příští neděli je svátek Křtu Páně a končí vánoční doba 

 

* Při charitativním svařáčku během žehnání betlémského světla v neděli 22. prosince 2019 se vybralo 3 678 Kč, 

které byly odeslány na účet Hospice sv. Josefa v Rajhradě. Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli na dobrou věc. 
* Při živém betlému se pro Diakonii v Kloboukách vybralo krásných 38 634 Kč + €4. 

* Při sobotní tříkrálové sbírce se v naší obci pro Charitu vybrala částka 101 964 Kč. Upřímné poděkování patří jak 

koledníkům z řad dětí i mládeže tak i dárcům za vlídné přijetí a za jejich dary. Více na www.trikralovasbirka.cz. 

 

* Slovo Otce Jiřího: dětem připomínám středeční mši svatou pro ně a rodiče a také zkoušku zpěvu přede mší od 

17.00 hodin na faře. Příští týden už od pondělí se začne opět s výmalbou kostela, tedy nejprve stavba lešení. Tak 

buďte opatrní. Z toho důvodu se ruší již i vánoční výzdoba a také prosím, odneste si domů vánoční perníkové 

„Betlémky“. Moc děkuji všem, kdo jste se zapojili a dá-li Bůh, tak můžeme příští rok v tom pokračovat. 

   

»  »  »    «  «  « 
 

ŠITBOŘICE – VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÝCH SBÍREK 
 

Za 20 let konání tříkrálové sbírky darovali občané Šitbořic neuvěřitelných 1 536 487 Kč   

  Tříkrálová sbírka 2020 – 101 964 Kč 

Tříkrálová sbírka 2019 – 96 187 Kč 

Tříkrálová sbírka 2018 – 95 441 Kč 

  Tříkrálová sbírka 2017 – 100 153 Kč 

Tříkrálová sbírka 2016 – 94 205 Kč 
překonána hranice . . . . 1 048 537 Kč 

Tříkrálová sbírka 2015 – 86 041 Kč. 

Tříkrálová sbírka 2014 – 76 753 Kč 

Tříkrálová sbírka 2013 – 81 398 Kč 

Tříkrálová sbírka 2012 – 81 648 Kč 

Tříkrálová sbírka 2011 – 79 703 Kč 

Tříkrálová sbírka 2010 – 73 575 Kč 

Tříkrálová sbírka 2009 – 69 571 Kč 

Tříkrálová sbírka 2008 – 65 611 Kč 

Tříkrálová sbírka 2007 – 67 422 Kč 

Tříkrálová sbírka 2006 – 66 223 Kč 

Tříkrálová sbírka 2005 – 62 639 Kč 

Tříkrálová sbírka 2004 – 60 780 Kč 

Tříkrálová sbírka 2003 – 60 998 Kč 

Tříkrálová sbírka 2002 – 54 190 Kč 

Tříkrálová sbírka 2001 – 61 985 Kč 
 

FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 02/2020 

 

http://www.trikralovasbirka.cz/

