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

  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) 

14.00  svátostné požehnání NEBUDE 
 

5. října 
Pondělí 27. týdne v mezidobí 

  

   

   
 

6. října 
Úterý 27. týdne v mezidobí 

7.00 
 mše svatá (Františka Viktorinová, manžel, celá živá a zemřelá 
rodina) 

   

   
 

7. října 
Památka Panny Marie Růžencové 

   

17.00  mše svatá (Vojtěch Tihlařík, manželka Filoména a syna) 

   
 

8. října 
Čtvrtek 27. týdne v mezidobí 

7.00 
 mše svatá (Manžele Rozkydalovy, za živou a zemřelou 
rodinu) 

  

18.00  mše svatá NIKOLČICE 
 

9. října 
Pátek 27. týdne v mezidobí 

   

19.00  mše svatá (Václav Nevídal, manželka, 2 rodiče) 

   
 

10. října 
Sobotní památka Panny Marie 

7.00  mše svatá (Manželé Sáčkovi a Drabálkovi) 

  

                  
 

 11. října 

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

 (..řekněte pozvaným: hostinu jsem 
přichystal, pojďte na svatbu..) 

7.30  mše svatá (Za farníky) 

9.00  mše svatá NIKOLČICE 

10.30  mše svatá (Václav Nevídal, manželka a syn) 

14.00  svátostné požehnání NEBUDE 
 

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 (4. října) slavíme díkůvzdání za úrodu. Od dnešní neděle až do odvolání nebude nedělní svátostné 
požehnání. 
* Dnes (4. října) bude odpoledne v 17.00 hodin odhalena pamětní deska místnímu mlynáři p. Vilému Tocháčkovi, 
který za svoji nezištnou pomoc potřebným byl jako jeden z prvních zatčených gestapem během prvního  stanného 
práva dne 1. října 1941 popraven v brněnských Kounicových kolejí. Po válce v roce 1946 byl vyznamenán 
vojenským válečným křížem, nejvyšším vojenským vyznamenáním určeným nevojákům.  Místo odhalení je 
Tocháčkova ulice u bývalého mlýna. Jste srdečně zváni. 
* V pondělí nebude bohoslužba, během dopoledne můžeme ještě přinést různé dobroty a poživatiny pro 
„Betlémáky“ do kostela – odpoledne si pak vše odvezou. Velké díky za vaše dary. 
* V úterý ranní bohoslužba. 
* Ve středu odpoledne bude dětská bohoslužba. 
* Ve čtvrtek ranní bohoslužba, večerní v Nikolčicích. 
* V pátek večerní bohoslužba a po ní setkání biřmovanců. 
* V sobotu ranní bohoslužba, úklid kostela: ZOUBKOVÁ Marie, ul. Divácká. 
* Příští neděli budou pravidelné bohoslužby s omezeními (100 sedících účastníků). 
 

  AKTUALIZOVANÉ INFORMACE K PROBÍHAJÍCÍ KORONAVIROVÉ PANDEMII 
Pandemická situace vyžaduje stále nová pravidla: 

 

Na základě mimořádného zasedání české vlády se omezuje počet účastníků církevních shromáždění – bohoslužeb 
na 100 osob po dobu dvou týdnů (od 5. října do 19. října 2020) s dodržením patřičných rozestupů. Dále při 

církevních obřadech se nebude zpívat. 
 

Při bohoslužbách stále platí stávající hygienická opatření: 
 

- v kostele se musí stále dodržovat minimální 2 metrové rozestupy mezi sebou. 
- účastníci si při vstupu do kostela povinně vydezinfikují ruce. 

- všichni účastníci bohoslužeb musí mít nasazenou ochrannou roušku přes nos a ústa vyjma okamžiku přijímání. 
- svaté přijímání se podává (vyjma opodstatněných výjimek) pouze na ruku. 

- vynechává se pozdravení pokoje (nic nám nebrání předat pozdravení pokoje třeba pohledem s úklonou…) 
- všichni účastníci bohoslužeb musí sedět. 

 
 

 DONÁTOR.CZ - NAUČME SE DAROVAT I JINAK – od SBÍRKY k DONÁTORSTVÍ 

Od letošního roku již není vyhlašována sbírka na účely PULSu. 
Vykročili jsme na cestu, která vede od příležitostného daru do sbírky pro PULS k ochotě darovat pravidelně jiným 

způsobem, např. bezhotovostně převodním příkazem nebo inkasem (SIPO). 
Donátorství je výraznou pomocí pro farnost, protože dary donátorů snižují příspěvek, kterým se farnost podílí na 

zajištění mezd pro kněze naší diecéze. V některých farnostech se tato forma dárcovství osvědčila natolik, že dary 
donátorů dokonce tento podíl zcela pokryjí a takto ušetřené peníze bychom mohli použít pro jiné farní aktivity. 

Všem, kteří se rozhodnou vykročit na cestu k pravidelnému dárcovství, předem děkujeme. 

 
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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