
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 30/2020 

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

  19. července 

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

 (... Máme jít a plevel vytrhat? ...) 

7.30  mše svatá (Za farníky) 

 9.00  mše svatá NIKOLČICE 

10.30  mše svatá (Tomáš Konečný, živá a zemřelá rodina) 

14.00  svátostné požehnání 
 

20. července 
Pondělí 16. týdne v mezidobí 

 

sv. Apolináře, biskupa a mučedníka 

  

   

   
 

21. července 
Úterý 16. týdne v mezidobí 

  

7.00 
 mše svatá (Marie Novotná, rodiče, František Urbánek, duše v 
očistci) 

   
 

22. července 
Svátek sv. Marie Magdalény 

  

7.00  mše svatá (Marie Nevídalová, manžel, živá rodina) 

   

 

23. července 
Svátek sv. Brigity, 

řeholnice, patronky Evropy 

7.00  mše svatá (František Hanák, manželka, 2 rodiče) 

18.00  mše svatá NIKOLČICE         

  
 

24. července 
Pátek 16. týdne v mezidobí 

 

sv. Šarbela Machlůfa, kněze 

   

19.00  mše svatá (František Novotný, manželka, syn, živá rodina) 

 po mši bude možnost pomazání olejem sv. Šarbela s modlitbou 
 

25. července 
 Svátek sv. Jakuba, apoštola 
patrocinium kostela v Nikolčicích 

7.00 
 mše svatá (Živá a zemřelá rodina Němečkova, Bočkova a 
Voborská) 

                         

   
 

 26. července 

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

 (... Království nebeské je jako poklad ...) 
 

sv. Jáchyma a Anny, rodičů P. Marie 

7.30  mše svatá (Za těžce nemocnou osobu) 

   

10.30  mše svatá (Za zemřelou Marii Zoubkovou) 

14.30  NIKOLČICE hodová mše svatá 
 

HYGIENICKÉ DOPORUČENÍ: dobrovolná dezinfekce rukou a nechodit na bohoslužby s příznaky respirační nemoci. 
 

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…) 
 



PRÁZDNINY a DOVOLENÉ – nezapomínejte nám posílat pohledy z míst, která navštívíte! 
 
 

INFORMAČNÍ SERVIS 
 

* Dnes (19. července) odpoledne bude svátostné požehnání. 
* V pondělí mše svatá není. 
* V úterý mše svatá ráno. 
* Ve středu po dobu prázdnin mše svatá ráno! 
* Ve čtvrtek mše svatá ráno a večer v Nikolčicích. 
* V pátek mše svatá večer. 
* V sobotu ráno mše svatá. 
* Sobotní úklid kostela: NOVÁKOVÁ Marie, ul. Břízová. 
* Příští neděli budou pravidelné bohoslužby, jen v Nikolčicích nebude mše svatá v 9.00, ale až ve 14.30. Bude to 
tzv. hodová mše svatá. 
 

Připomínáme možnost přihlásit se k přijetí svátosti biřmování – arch na stolku pod kůrem. Upřesnění – v době, kdy 
bude osoba přijímat tuto svátost musí mít nejméně čtrnáct let. 

 

Ohledně poutí do Žarošic, protože autobus není nejlevnější záležitost a nikdy nevíme kdo pojede, protože i starší 
lidé se bojí kvůli koronaviru, tak na příští sobotu, která bude 13. srpna se prosím závazně přihlašujte zapsáním se 
na arch na stolku pod kůrem. 
 

Česká biskupská konference se již vyjádřila ke koronovirové krizi a doporučila nám vrátit se do stavu, který byl 
před ní. Tedy může být již pozdravení pokoje a také může již být v kostele používána svěcená voda. Velmi se 
doporučuje stále používat dezinfekci a samozřejmě kdo chce může nosit roušku. Tak je to na osobním rozhodnutí 
každého z nás, jak se k tomu postavíme. Dezinfekce máme dost. 
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