
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 40/2020 
 

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

  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...) 
 

28. září 
Slavnost sv. VÁCLAVA, 

hlavního patrona českého národa 
doporučený svátek 

7.30  mše svatá (Terezie Konečná, manžel a syn) 

9.00  mše svatá NIKOLČICE 

   
 

29. září 
Svátek 

sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, 
archandělů 

7.00  mše svatá (Josef Konečný a manželka) 

   

   
 

30. září 
Památka sv. Jeronýma, 

kněze a učitele církve 

   

17.00  mše svatá (Václav Peštál, rodiče, bratr a sestra) 

   
 

1. října 
Památka 

sv. Terezie od Dítěte Ježíše 
panny a učitelky církve 

7.00  mše svatá (Manžele Fraňkovy, duše v očistci a živou rodinu) 

   

  mše svatá NIKOLČICE nebude 
 

2. října 
Památka svatých andělů strážných 

 

první pátek v měsíci 

   

19.00 
 mše svatá (rodina Fialova, Tesařova, Zoubkova a duše v 
očistci) 

   
 

3. října 
Sobotní památka Panny Marie 

 

sv. Františka z Asissi 

7.00  mše svatá (František Tesař, manželka, rodiče, sestry...) 

17.00  žehnání zvířátek na farní zahradě          

      od 19.00 hodin charismatická modlitba v kostele                 
 

 4. října 

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

 (..Kámen stal se kvádrem nárožním..) 
 

díkůvzdání za úrodu – sbírka pro Betlém 

7.30  mše svatá (Jenovéfa Konečná, manžela, 2 rodiče) 

9.00  mše svatá NIKOLČICE 

10.30  mše svatá (Za farníky s poděkováním za úrodu) 

  
 

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 – 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…) 
 

 

 

 

 



INFORMAČNÍ SERVIS 
 

* Dnes (27. září) slavíme výročí posvěcení našeho kostela (28. září 1913). Nebude svátostné požehnání ale 
slavnostní hodová bohoslužba (možná i s krojovanými…). 
* V pondělí sváteční ranní bohoslužba. 
* V úterý ranní bohoslužba. 
* Ve středu odpoledne dětská bohoslužba, od 16.30 hodin zpívání dětí na faře. 
* Ve čtvrtek ranní bohoslužba, večerní v Nikolčicích nebude. 
* V pátek je první pátek v měsíci, dopoledne od devíti hodin svátostné návštěvy nemocných, večerní bohoslužba s 
litaniemi a zasvěcením Srdci Ježíšovu. 
* Sobotní úklid kostela: HUTÁKOVÁ Bohumila, ul. Osvobození. 
* V sobotu ranní bohoslužba a odpoledne na faře žehnání zvířátkům v předvečer svátku sv. Františka. 
* Příští neděli budou pravidelné bohoslužby, o půl jedenácté bude díkůvzdání za úrodu. 
 

 Příští neděli bychom děkovali za letošní úrodu, a tak vás chceme požádat, abyste přinesli v 
 sobotu dopoledne něco ze svých polí a zahrad, odpoledne to zde naaranžujeme 

 a v pondělí pak všechno odvezeme lidem, a hlavně dětem do Diakonie Betlém v Kloboukách. 
 Určitě něco najdeme k darování a máme stále zač děkovat. 
 Po zkušenostech jsme byli opět požádáni spíše o zavařeniny a konzervované věci – s velkým 
 množstvím mají hodně práce, pokud nechtějí, aby se jim to neznehodnotilo. Přesto jsou velmi 
 vděční za jakoukoliv podporu a dopředu nám děkují za naši specifickou podporu.     
 Velké díky za vaši velkorysost. 
   

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. 
 
Výuka náboženství: 
Jednak je na farních stránkách, také na nástěnce, ale i informace teď pro vás všechny: 

1. třída ZŠ p. učitelka Nekvapilová pondělí 5. vyučovací hodina 
2. třída ZŠ p. učitelka Nekvapilová pondělí 6. vyučovací hodina 
3. třída fara pan farář středa - 15.45 
4. třída Klas p. Navrátilová pondělí - 16.00 
5. třída Klas p. Košvicová středa - 15.45 
6. třída p. Ludíková Klas pondělí - 17.00 
7. třída p. Ryšavá Klas čtvrtek - 15.00 
8. třída ZŠ p. učitelka Hrodková pátek - 7.10 
9. třída bude mít náboženství v rámci přípravy na biřmování. 

 

Aktuální informaci ze sekretariátu ČBK: 
 

• osoby sedící v lavici: nemají povinnost zachovávat odstupy (a to i když si stoupnou či klek-
nou, jestliže neopustí své místo), 
• osoby stojící mimo lavice: mají povinnost zachovávat odstupy (s výjimkou členů domác-
nosti), 
• osoby pohybující se po kostele: mají povinnost zachovávat odstupy. 
 

Co bylo výše řečeno o bohoslužbách, platí o jakémkoliv jiném druhu církevních shromáž-
dění, jestliže je lze považovat za veřejný projev náboženského vyznání. 

 

Svatební ohlášky: 
 

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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