
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 38/2020 
 

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

13. září 
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 

 (…kolikrát mám odpustit svému 
bratru?) 

7.30  mše svatá (Za farníky) 

 9.00  mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
 mše svatá (Stanislava Čermáková, manžel, živá a zemřelá 
rodina a duše v očistci) 

14.00  svátostné požehnání 
 

14. září 
Svátek Povýšení svatého kříže 

7.00  mše svatá (Manžele Zoubkovy, živá rodina a duše v očistci) 

  

   
 

15. září 
Památka Panny Marie Bolestné 

  

   

   
 

16. září 
Památka sv. Ludmily, mučednice 

   

17.00  mše svatá (Václav Pich, rodiče, 2 sestry) 

   

 

17. září 
Čtvrtek 24. týdne v mezidobí 

7.00  mše svatá (Ludvík Tesař, rodiče a sourozence) 

   

   
 

18. září 
Pátek 24. týdne v mezidobí 

   

19.00 
 mše svatá (František Nevídal, manželka, vnuk Pavel a živá 
rodina) 

   
 

19. září 
Sobotní památka Panny Marie 

7.00  mše svatá (Marie Nováková, manžel, 2 syny a pravnuk) 

    9.00 – svátost smíření prvokomunikantů                   

 19.00 - charismatická modlitba v kostele 
 

 20. září 
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 

 (Závidíš, že jsem dobrý?) 
 

slavnost 1. svatého přijímání 12 dětí 

7.00  mše svatá (Růžena Nevídalová a zemřelé z ročníku 1954)                                

8.30  mše svatá NIKOLČICE 

10.00  mše svatá (Za farníky, za prvokomunikanty a jejich rodiny) 

14.00  svátostné požehnání 
 

POVINNÉ ROUŠKY NA VŠECH BOHOSLUŽBÁCH, POVINNÁ 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 – 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 (13. září) po mši svaté v 10.30 přijmeme mezi nás křesťany svátostí svatého křtu Marii Kocurovou, 
prosím pamatujme na ni i rodiče ve svých modlitbách. Odpoledne bude svátostné požehnání. 
* V pondělí svátek s ranní bohoslužbou! 
* V úterý nebude bohoslužba! 
* Ve středu odpoledne dětská bohoslužba, od 17.00 hodin zpívání dětí na faře a po ní příprava prvokomunikantů. 
* Ve čtvrtek ranní bohoslužba a večerní v Nikolčicích. 
* V pátek večerní bohoslužba a po ní setkání s biřmovanci a pak budou mít dva týdny volno – nutné přijít! 
* V sobotu ranní bohoslužba a v devět hodin dopoledne bude O. Jiří zpovídat prvokomunikanty. Prosíme, mysleme 
na ně v modlitbách. 
* Sobotní úklid kostela: MLÁDEŽ – nejlépe biřmovanci. 
* Příští neděli bude posun bohoslužeb o půl hodiny dříve. Tedy v 7.00 u nás, 8.30 Nikolčice a v 10.00 hod. – při této 
mši svaté přistoupí 12 dětí k prvnímu svatému přijímání. Vzhledem k pandemii doporučujeme jít na mši svatou buď 
ráno, nebo do Nikolčic a tu hlavní nechme pro prvokomunikanty a jejich rodiny. 
 
Připomínáme, také povinnost nosit roušky, a to i ve všední dny. Není to teď ohraničené počtem lidí, ale 
uzavřenými prostory a tím kostely jsou. 
 

Doba stvoření je čas v roce, kdy jsou křesťané po celém světě vyzýváni modlit se a pečovat o stvoření.Probíhá 
každým rokem od 1. září do 4. října, kdy budeme u nás slavit díkůvzdání za úrodu s tradičním žehnáním zvířátek. 
 

Slovo Otce Jiřího: 
 

Ministerstvo zdravotnictví od 10. září opětovně zavedlo povinnost nosit roušky či jiné ochranné prostředky 
dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách budov, a to na území celé České republiky. Z tohoto nařízení 
vyplývá, že jsou povinné roušky také v prostorách kostelů jak pro účastníky bohoslužeb, tak pro duchovní. 
 

Mluvil jsem s paní Hladkou, zástupkyní CK Hladký. Pouť, kterou máme již zaplacenou se uskuteční (dá-li Bůh) od 

17. do 24. dubna 2021. Program zůstává stejný. Myslím, že je hezký a dobře naplánovaný. Máme se na co těšit. 
Přesto pokud někdo z vás s tím má jakýkoliv problém, tak prosím ať si to sám vytelefonuje s CK. Než se odhlásíte, 
tak to opravdu zvažte. Lurdy jsou nádherné poutní místo a určitě to stojí za to. Kdyby někdo měl zájem jet a není 
přihlášený, tak přijďte za mnou, zrovna tak vy, kteří byste se eventuálně odhlásili, tak mě o tom informujte. 
 

Svatební ohlášky: 
 

Dne 19. září 2020 budou v kostele v Blažovicích oddáni Karel Novák od nás ze Šitbořic a bude si brát Markétu 
Řičánkovou z Blažovic. 
Dne 26. září 2020 budou v našem kostele oddáni Jaroslav Pich od nás ze Šitbořic a bude si brát Jitku Langovou 
z Přibic. 
Dne 10. října 2020 budou v našem kostele oddáni Vít Ferdinand z Brna – Židenic a bude si brát Ivanu Novotnou 

od nás ze Šitbořic. 
Pamatujme na ně ve svých modlitbách 

 

 

POZVÁNÍ NA POUŤ K PANNĚ MARII BOLESTNÉ DO NESVAČILKY 
Otec René Strouhal z Moutnic a farní společenství z Nesvačilky srdečně zvou na slavnostní poutní bohoslužbu 

(dnes) v neděli 13. září 2020, která se uskuteční před novostavbou kaple P. M. Bolestné v 10.30 hodin. 
Při bohoslužbě bude možné přispět na dokončení výjimečné stavby kaple a po ní si prohlédnout interiér kaple. 

 
BENEFIČNÍ KONCERT NA PODPORU ČESKÝCH SALESIÁNŮ V BULHARSKU 

se uskuteční dnes v neděli 13. září 2020 v Brně v Denisových sadech pod Petrovem od 16.00 hodin. 
16.30 – Schola Tvarožná 

18.00 – aKamarádi 
19.30 – Michal Horák 

21.00 – GOOD WORK 
Vstup zdarma – dobrovolným příspěvkem můžete podpořit stavbu vzdělávacího centra pro chudé děti 

v bulharské Staré Zagoře. 
 

»  »  »    «  «  « 
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