
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 34/2020 

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

 16. srpna 

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

 (...  ...) 
 

žehnání květin a léčivých bylin 

7.30 
 mše svatá (Marie Viktorinová, manžel, celá živá a zemřelá 

rodina Viktorinová a duše v očistci) 

 9.00  mše svatá NIKOLČICE 

10.30  mše svatá (Metoděj Franěk, manželka, syn, celá živá rodina) 

14.00  zpívané loretánské litanie 
 

17. srpna 

  Pondělí 20. týdne v mezidobí 

  

   

   
 

18. srpna 

Úterý 20. týdne v mezidobí 

  

7.00 
 mše svatá (Josef Čermák, manželka, sestra, živá a zemřelá 

rodina) 

   
 

19. srpna 

Středa 20. týdne v mezidobí 

  

7.00  mše svatá (Marie Drabálková, manžel, dcera, syn a zeť) 

   
 

20. srpna 

Památka sv. Bernarda, 

opata a učitele církve 

7.00 
 mše svatá (Bohumil Honig, 2 rodiče, 2 bratry, živá a zemřelá 

rodina) 

18.00  mše svatá NIKOLČICE        

   
 

21. srpna 

Památka sv. Pia X., papeže 

   

19.00 
mše svatá (Adolf Huták, sestry, živá a zemřelá rodina Hutákova 

a Ošmerova) 

  
 

22. srpna 

 Památka Panny Marie Královny 

7.00 
 mše svatá (Jaroslav Bartoněk, rodiče, živá a zemřelá rodina 

Bartoňkova, Linhartova) 

                     

   
 

 23. srpna 

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

 (...  ...) 

7.30  mše svatá (Josef Konečný, manželka, 2 rodiče a bratr Jan) 

9.00  mše svatá NIKOLČICE 

10.30  mše svatá (Za farníky) 

14.00  svátostné požehnání 
 

POVINNÉ ROUŠKY, DESINFEKCE 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: P. Jan Nekuda – mobil 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, které navštívíte! 
 

INFORMAČNÍ SERVIS 
 
 

* Dnes (16. srpna) je pravidelná měsíční sbírka a odpoledne budou zpívané loretánské litanie a krátké svátostné 

požehnání. 
* V pondělí mše svatá není. 

* V úterý a ve středu mše svatá ráno. 

* Ve čtvrtek mše svatá ráno, večer mše svatá v Nikolčicích. 

* V pátek mše svatá večer. 

* V sobotu ráno mše svatá. 

* Sobotní úklid kostela: NOVÁKOVÁ Jana, ul. Kuchyňka. 

* Příští neděli budou pravidelné bohoslužby. 

 
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. 
 

Vzadu na stolíku máte také přihlášky do náboženství, prosíme vyplnit je a dát co nejdříve do schránky na faře, 

nebo do zákristie, nebo přímo panu faráři. 

 

 
Slovo Otce Jiřího: 
 

Na základě datových podkladů o vývoji epidemie covid-19 a doporučení epidemiologů dochází od soboty 25. 

července opětovně k povinnosti nošení roušek. Povinnost nosit roušky platí na území celé České republiky pro 

hromadné akce ve vnitřních prostorách s počtem účastníků nad 100 osob v daný čas (u nás se to týká hlavně 

nedělních bohoslužeb). Je nutné dodržovat i předchozí hygienická opatření jako např. používání dezinfekce při 

vstupu do kostela, časté větrání a úklid společných prostor. 
 

Zvu vás všechny na mše svaté právě i ve všední dny. Dokonce zvu i děti a mládež. Nechce se mi věřit, že jsou 

všichni odjetí na dovolených, nebo na táborech. Rodičové pojďme být vzorem dětem a prarodičové buďte vzorem 

nejen vnoučatům ale i svým dospělým dětem! 
 

Někdo se mě před časem ptal, zda bych nemohl znovu zorganizovat hromadné objednání katolického týdeníku. 

Tak vzadu na stolíku je papír a pokud se najdou nějací další, noví zájemci, tak učiním hromadnou objednávku.  

Zájemci se můžou zapsat během čtrnácti dní. Vím, že během koronaviru, spousta z vás si KT pochvalovala, že jste 

měli informace i v písemné formě. A také bych doporučil, ty z vás, kdo jste třeba více sledovali i NOE, LUX, Proglas 

tak je také můžete podpořit (buď jednotlivě, nebo i přese mě, a já jim to zašlu) 

 

»  »  »    «  «  « 

 

UNITED – multikulturní křesťanský festival s koncerty, přednáškami aj. je možno sledovat přes internet v pátek 21. 

a v sobotu 22. srpna 2020 na www.festivalunited.cz. Doporučujeme.  
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http://www.festivalunited.cz/

