
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 08/2020 

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

16. února 

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

 (... vaše řeč ať je 'ano, ano – ne, ne' ...)   

7.30  mše svatá (Za farníky) 

9.00  mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
 mše svatá (Poděkování za dožití 80 let života a Boží ochranu, 

za živou a zemřelou rodinu) 

14.00  svátostné požehnání 
 

17. února 

Pondělí 5. týdne v mezidobí 
 

  

17.00 mše svatá NIKOLČICE                                                  

  
 

18. února 

Úterý 5. týdne v mezidobí 

 

6.30 ! 
 mše svatá (Veronika Tesařová, manžel, děti, švagr, 2 rodiče, 

živá rodina) 

  

   
 

19. února 

Středa 5. týdne v mezidobí 

  

 MŠE SVATÁ NEBUDE 

   
 

20. února 

Čtvrtek 5. týdne v mezidobí 

6.30 !  mše svatá (Živá a zemřelá rodina Tihlaříkova) 

   

17.00  rozjímavá modlitba růžence 
 

21. února 

Pátek 5. týdne v mezidobí 

  

       

19.00  mše svatá (Božena Kaňová, živá a zemřelá rodina) 
 

22. února 

Svátek Stolce sv. Petra 

7.00 
 mše svatá (Ondřej Vozdecký, manželka, Marta Valíčková, živá 

rodina) 

  

   
 

23. února 

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

 (... Milujte své nepřátele ...)   

7.30  mše svatá (Za živé a zemřelé muže z naší farnosti) 

9.00  mše svatá NIKOLČICE 

10.30  mše svatá (Marie Bartoňková, syn, 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 
 

* Až do úterý 25. února prožíváme první část liturgického mezidobí. 

* Ranní bohoslužby až do odvolání budou kvůli malířům o půl hodiny dříve – 6.30! 

* V pondělí bude mše svatá v 17.00 v Nikolčicích. Náhrada za čtvrtek! 
* V úterý nebude modlitební společenství nad Božím slovem. 

* Ve středu nebude mše svatá. 

* Ve čtvrtek rozjímavá modlitba růžence. V Nikolčicích nebude mše svatá. 

* V pátek odpoledne velký úklid kostela po malířích. Prosíme, přijďte na brigádu. Děkujeme. 

* Sobotní úklid kostela: NEVÍDALOVÁ Růžena, ul. Kuchyňka. 

 

* Festival mládeže v Medžugorji v termínu od 30. 7. do 7. 8. 2020. Při plně obsazeném autobusu by byla cena 

1800 Kč a jelo by se po vlastní ose – tedy bez cestovky. Pokud autobus nenaplníme, tak cena za cestovné bude tak 

jak obvykle 2760 Kč. Nechte si to projít hlavou a eventuálně se začněte zapisovat na přihlašovací archy, které jsou 

na stolíku pod kůrem. 
 

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

300 Kč a spát se bude ve stanech s podsadou. Přihlásit děti je možné na internetové adrese 

https://bit.ly/chaloupky2020 

 

* 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. 
 

Přijímáme do našich řad nové lektory. 

Pokud by chtěl někdo sloužit touto službou, tak nechť se přijde domluvit do zákristie. Jedná se o nedělní 

lektorování. Je to služba jako každá jiná, tak prosím zvažte. Zároveň vás prosím, aby když jste napsáni a nemůžete, 

tak abyste si vždy domluvili náhradu. V zákristii pak čekáme do poslední chvíle, zda přijde lektor nebo ne, a ono je 

dobré si Boží slovo také předtím přečíst, takže když nepřijdu a ministrant to čte bez přípravy, tak to není úplně v 

pořádku. Jinak se těšíme na nové posily. 

Požadavek na lektora je ten, aby mu bylo rozumět, uměl číst a žil svátostným životem. 

 

Z naší farnosti vzešel otec Stejskal, kterého si již Pán Bůh povolal na věčnost. Působil řadu let v Horní Polici, tam se 

snažil o obnovení poutního areálu. Asi padesát let areál spravoval a obnovoval – bohužel už se nedožil, konečného 

výsledku. Nicméně 27. června 2020 otec Přibyl Stanislav, bude žehnat tento areál. A tak kdyby byl zájem, mohli 

bychom tam jet. Vzadu na stolíku je seznam, tak se prosím zapište. Tato pouť se uskuteční jen pokud se naplní 

autobus. V tento den jsou u nás i Babské hody, a tak je to na vašem zvážení. Hlavně potřebujeme vědět, zda 

domluvit autobus, nebo ne. Takže během 14 dnů se tam eventuelně zapište. Díky 

 

DO KALENDÁŘE – Slavnost prvního svatého přijímání bude letos 31. května v 10.00 hodin dopoledne. 
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