
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 09/2020 

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

23. února 

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

 (...modlete se za ty, kdo vás pronásledují...) 

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 
 

24. února 

Pondělí 7. týdne v mezidobí 

  

  

  
 

25. února 

Úterý 7. týdne v mezidobí 

6.30 ! 
 mše svatá (Františka Vozdecká, manžel, živá a zemřelá 

rodina) 

  

17.00  modlitební společenství nad Božím slovem 
 

26. února 

POPELEČNÍ STŘEDA 
den přísného postu 

  

17.00  mše svatá s udílením popelce NIKOLČICE               

18.30   mše svatá s udílením popelce (František Drabálek, 2 rodiče) 
 

27. února 

Čtvrtek po Popeleční středě 

6.30 ! 
 mše svatá (Růžena Matušková, manžel, 2 rodiče, živá a 

zemřelá rodina) 

                                                  

17.00  rozjímavá modlitba bolestného růžence 
 

28. února 

Pátek po Popeleční středě 

   

19.00  mše svatá (Markéta Nevídalová) 

  po mši svaté tichá soukromá adorace 
 

29. února 

Sobota po Popeleční středě 

7.00  mše svatá (Josef Konečný, manželka, syn, 2 rodiče) 

  

  18.00 - 19.00 otevřený kostel k modlitbě a ztišení 
 

1. března 

1. NEDĚLE POSTNÍ 
 

 (... člověk je živ nejenom chlebem, 

ale také Božím Slovem ...)   

7.30  mše svatá (Jaroslav Holacký, 2 rodiče a 2 zetě) 

9.00  mše svatá NIKOLČICE 

10.30  mše svatá (Za farníky) 

14.00  křížová cesta (muži) 
 

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 (23. února) se modlíme o požehnání a o dary Ducha svatého pro našeho papeže Františka. 

* Dnes odpoledne bude svátostnému požehnání – náš Pán a Bůh nás zve – a co my, jaká bude odpověď? 

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

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

* Ve středu nebude náboženství třeťáků. 
+   +   +   +   +   +   +   + 

POPELEČNÍ STŘEDA je dnem přísného postu a to znamená: 

pro lidi od 14 roků platí tento den půst do masa, 

pro lidi ve věku 18 až 60 let se k tomu přidává ještě půst újmy, 

to znamená, že se mohou dosyta najíst pouze jednou za den. 
 

+   +   +   +   +   +   +   + 

* V pátek odpoledne v 16 hodin velký úklid kostela po malířích. 

* Sobotní úklid kostela: URBÁNKOVÁ Růžena, ul. Pod svatojánkem 

* V sobotu večer bude možnost navštívit kostel k soukromé modlitbě a rozjímání – dejme prostor Bohu, aby nás 

mohl formovat a měnit. Dejme mu tu možnost a svůj čas, který nám bude mnohonásobně zhodnocen. 
* Příští neděli odpoledne povedou modlitbu křížové cesty muži. 

 

* Na stolíku pod kůrem se zapisujte na poutní zájezd 27. června na poutní místo Horní Police u České Lípy. 

* 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. 

* Na bočním oltáři u kazatelny bude o Popeleční středě možnost vzít si Boží slovíčko pro postní dobu. 

* Slovo Otce Jiřího: Děkuji všem, kdo se zapojili do PRANAFU. Kuchařkám, vedoucím, ale i dětem a vám kdo jste 

to dětem umožnili. 
DO KALENDÁŘE – V pátek 13. března 2020 bude po večerní bohoslužbě MODLITEBNÍ VEČER, animovaný 

mladými z komunity Jeunesse Lumiere (chvály, svědectví, adorace). 

 

IMPULZY PRO POSTNÍ DOBU ... 

Ve středu vstoupíme do postní doby nebo také na začátek čtyřicetidenního putování pouští během které se máme 

modlitbou, postem a almužnou připravit na největší svátky naší víry. Těchto čtyřicet dní nás má vnitřně očistit a 

připravit na oslavu velikonočního tajemství Kristovy smrti a vzkříšení.  Pro toto období nabízíme několik impulzů, 

které nám mohou pomoci prožít postní dobu na hlubině s našim Pánem: 

 
* nejdůležitějším krokem je najít nový vztah k eucharistii – mše svatá (budu se snažit udělat si čas – co by za to dali 

jinde kdyby mohli jít každý den na mši – je to velká milost a nezasloužený dar) 
* začít postní dobu přijetím svátosti smíření – zpověď (nejen přede mší ale i během nedělních křížových cest) 

* modlitba růžence – nejen soukromě ale i ve společenství (mohu přicházet přede mší svatou včas na celý růženec 

a alespoň jednou během postní doby přijdu na čtvrteční rozjímavý biblický růženec) 
* modlitba křížové cesty – ve středu nejen pro děti a v neděli odpoledne 

* Biblický verš pro každý den – (rozpis veršů pro postní dny z Lectio Divina si můžete stáhnout z farních stránek a 

vytisknout – mohou se stát impulsem k přečtení celé kapitoly...) 
* POSTNÍ DOBA hrou aneb Půst s kostkou – postní iniciativa z komunity Blahoslavenství 

MÁTE-LI SRDCE DÍTĚTE A ŠPETKU DOBRÉ VŮLE PROŽIJTE POSTNÍ DOBU S TOUTO HROU! 
Text s návodem jsou ke stažení na farních stránkách. 

* každý postní pátek se můžeme společně sejít v 15.00 hodin na vyhlídce na Domaninách k přímluvné modlitbě 

Korunky k Božímu milosrdenství za Šitbořice, při které vyprošujeme smíření, odpuštění a uzdravení vztahů pro 

obyvatele obce. 

 

»  »  »    «  «  « 
 

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE – Hustopeče u Brna – sál kostela sv. Václava na náměstí – začátek 13.15 - mše 

svatá 17.30 (svědectví, workshopy, misie, o vnější a vnitřní kráse…) 

FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 09/2020 

https://www.farnostsitborice.cz/wp-content/uploads/clanky/bozi-slovo-pro-dobu-postni-2020.pdf
https://www.farnostsitborice.cz/wp-content/uploads/clanky/pust-s-kostkou.pdf

