
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 04/2020 

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

19. ledna 
 

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(... A Jan vydal svědectví ...) 

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 
 

20. ledna 

Pondělí 2. týdne v mezidobí 

  

  

  
 

21. ledna 

Památka sv. Anežky Římské, 

panny a mučednice 

6.30  mše svatá (Za lásku, pokoj a dobré vztahy v naší farnosti) 

  

17.00  modlitební společenství nad Božím slovem 
 

22. ledna 

Středa 2. týdne v mezidobí 

  

17.30  mše svatá pro děti (Jan Kaňa, manželka, 2 syny a 2 rodiče) 

  
 

23. ledna 

Čtvrtek 2. týdne v mezidobí 

6.30 
 mše svatá (František Vozdecký, manželka, živá a zemřelá 

rodina) 

17.00  mše svatá NIKOLČICE                                                  

17.00  rozjímavá modlitba růžence světla 
 

24. ledna 

Památka sv. Františka Saleského, 

biskupa a učitele církve 

  

        

19.00  mše svatá (Vojtěch Konečný, manželka, 2 rodiče a zeť) 
 

25. ledna 

Svátek Obrácení sv. Pavla, 

apoštola 

7.00 
 mše svatá (Stanislava Tesařová, zemřelá rodina Tesařova, 

Kaňova a Kokešova) 

  

    
 

26. ledna 
 

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(... hlásal evangelium a uzdravoval ...)   

7.30  mše svatá (Za farníky) 

9.00  mše svatá NIKOLČICE 

10.30  mše svatá (Josef Zelinka, manželka, 2 rodiče, duše v očistci) 

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 
 

* Do úterý 25. února prožíváme první část liturgického mezidobí. 

* Do soboty 25. ledna včetně probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme na tento úmysl ve svých 

modlitbách. 

* Ranní bohoslužby až do odvolání budou kvůli malířům o půl hodiny dříve = 6.30! Nezapomeňme. 

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

* Ve středu od 17 hodin na faře příprava písniček k liturgii – rodiče nezapomeňte své ratolesti povzbudit a poslat. 

* Ve čtvrtek rozjímavá modlitba růžence světla. 

* Sobotní úklid kostela: NOVÁKOVÁ Marie, ul. Břízová. 

 

* Také letos pořádá farní mládež již popatnácté pro děti o jarních prázdninách PRANAF (prázdniny na faře). 
Letos budeme na faře v Želeticích u Žarošic, a to od soboty 15. února do pátku 21. února. Přihlášky jsou v kostele 

na stolku pod kůrem a je potřebné, aby se vyplněné i se zálohou odevzdali do 1. února do zákristie. Cena pobytu 

je pouhých 1 000 Kč a kapacita je omezená. Více informací: Jan Kurdiovský (ul. U rybníčka). 
 

* Letošní farní CHALOUPKY budou v termínu 4. - 11. července 2020 v Řídelově (okr. Jihlava). Cena tábora je 2 

300 Kč a spát se bude ve stanech s podsadou. Přihlašování bude spuštěno v neděli 9. února na farních stránkách. 

 

* Slovo Otce Jiřího: 
 

Chtěl bych vás požádat, aby každý pátek po dobu, kdy budeme malovat kostel, kdo můžete jste přišli na 16 hodinu 

do kostela a pomohli uklidit kostel od hrubé nečistoty a v sobotu, pak by byl ještě normální úklid, tak jak jste zvyklí. 

Prosím udělejte si poznámku v kalendáři a přijďte v pátek pomoc s úklidem. Kostel je nás všech, a tak zvláště vy 

kdo jste doma a máte ještě trochu sílu, tak si to vezměte za své. Děkuji. 
 

Děkuji vám, kdo jste dali své brýle, které již nepoužíváte. vybralo se 127 brýlí v Šitbořicích a 52 v Nikolčicích. 

Brýle se daly vyčistit, změřit dioptrie a dál budou zaslány potřebným do rozvojových zemí. Ještě jednou dík. 
 

Na sbírce pro děti do Afriky se vybralo celkem 28.200,- Kč. Z toho jsem zaplatil školné našim dvěma dětem, na 

které každý rok myslíme. Jedno školné činí 8 000,- a za zbytek tedy 12.200 Kč jsem opět nakoupil různé certifikáty, 

jako invalidní vozíček, kuřata, kozy ryby, osivo… Certifikáty opět vystavíme v kostele na nástěnce, kde si je pak 

můžete prohlédnout. Moc vám děkuji, všem, kdo jste přispěli. 

 

   

 

»  »  »    «  «  « 

 

FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 04/2020 

 

 


