
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 03/2020 

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

12. ledna 2020 
 

Svátek KŘTU PÁNĚ 
 

(...Ty jsi můj milovaný Syn ...) 

7.30 
 mše svatá (Anežka Strašáková, syn, živá a zemřelá rodina 
Navrátilova a Tesařova) 

9.00  mše svatá NIKOLČICE 

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

14.00 svátostné požehnání 
 

13. ledna 
pondělí 1. týdne v mezidobí 

  

   

  
 

14. ledna 
úterý 1. týdne v mezidobí 

7.00 
 mše svatá (Prokop Lengál, rodiče, snacha, celá živá a zemřelá 
rodina) 

17.00 modlitební společenství nad Božím slovem 

17.00 mše svatá NIKOLČICE 

 

15. ledna 
středa 1. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Julie Tvrdíková, 2 manžele, rodiče a sourozence) 

  

   
 

16. ledna 
čtvrtek 1. týdne v mezidobí 

  

 V tento den nebude žádná mše svatá 

17.00 rozjímavá modlitba růžence 
 

17. ledna 
pátek 1. týdne v mezidobí 

  

        

19.00  mše svatá (Pavel Nevídal a ročník 1967) 
 

18. ledna 
Panny Marie, Matky jednoty 

křesťanů 

7.00 
 mše svatá (Václav Tesař, manželka, 2 rodiče, sourozence a 
duše v očistci) 

  

    
 

19. ledna 
 

2. neděle v mezidobí 
 

(... To je Syn Boží ...)   

7.30  mše svatá (Manželé Nevídalovi, 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 
 

* Celý týden se ponese v duchu liturgického mezidobí. 
* V úterý modlitební společenství nad Božím Slovem v 17.00 v KLASu. Ve stejný čas bude mše svatá v Nikolčicích 
(místo čtvrtečního termínu). 
* Ve středu bude mše svatá ráno v 7 hodin. Mše svatá večer nebude. Navíc v tento den odpadá výuka náboženství 
3. třídě. 
* Pozor, ve čtvrtek nebude žádná mše svatá! Můžeme se sejít v 17.00 k rozjímavé modlitbě růžence. 
* Sobotní úklid kostela: VOZDECKÁ Oldřiška, ul. Nikolčická. 
* V sobotu začíná týden modliteb za jednotu křesťanů, pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách. 
* Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka. Pán Bůh zaplať za Vaše dary. 
 

* Slovo Otce Jiřího: minulý týden se opět začalo s výmalbou kostela. Buďte tedy v kostele opatrní a k sobě 
navzájem ohleduplní. Ať se nikdo nezraní. 
Už tradičně bývá na svátek Hromnic mše svatá za ženy a také vždy ženy přispívají na květinovou výzdobu v našem 
kostele. Tak vzadu na stolíku je kasička, kam můžete své příspěvky, a to nejen ženy vložit. Díky, že na to myslíte.  
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