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

 20. září 

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

 (..Co tu celý den nečinně stojíte?..) 
 

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) 

  
 

21. září 

Svátek sv. Matouše, 
apoštola a evangelisty 

  

  

   
 

22. září 
Úterý 25. týdne v mezidobí 

7.00  mše svatá (Za bohoslovce) 

   

   
 

23. září 
Památka sv. Pia z Pietrelciny, 

kněze 

   

17.00 
 mše svatá (Oldřich Fiala, manželka Pavlína, synovec, 
Marinella) 

   
 

24. září 
Čtvrtek 25. týdne v mezidobí 

7.00  mše svatá (Za živé a zemřelé členy „živého růžence“) 

   

   
 

25. září 
Pátek 25. týdne v mezidobí 

   

19.00  mše svatá (P. František Kryštof Hoffmann) 

   
 

26. září 
Sobotní památka Panny Marie 

7.00  mše svatá (Josef Urbánek, 3 syny a pravnuk) 

            

                  
 

 27. září 

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

 (..Celníci a nevěstky vás předcházejí..) 
 

slavnost posvěcení kostela 

7.30  mše svatá (Marie Metelková, manžel a snacha)                                 

9.00  mše svatá NIKOLČICE (první svaté přijímání) 

  

14.00 
 hodová mše svatá (Jaroslav Kaňa, 2 rodiče, 3 švagry, 2 
švagrové) 

 

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 (20. září) je pravidelná měsíční sbírka a odpoledne nebude svátostné požehnání. 
* V pondělí nebude bohoslužba. 
* V úterý ranní bohoslužba. 
* Ve středu odpoledne dětská bohoslužba, od 16.30 hodin zpívání dětí na faře. 
* Ve čtvrtek ranní bohoslužba a večerní v Nikolčicích. 
* V pátek večerní bohoslužba a po ní tichá soukromá adorace. 
* V sobotu ranní bohoslužba. 

* Sobotní úklid kostela: NEČASOVÁ Marie, ul. Družstevní. 
* Příští neděli budou bohoslužby ráno o půl osmé a hodová odpoledne! 

 
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. 

 
Svatební ohlášky: 

 
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 
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