
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 42/2020 
 

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

 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) 

  svátostné požehnání až do odvolání nebude 
 

!!! VE VŠEDNÍ DEN MŮŽE BÝT V KOSTELE JEN 10 LIDÍ !!! 
 

12. října 
Pondělí 28. týdne v mezidobí 

  

   

   
 

13. října 
Úterý 28. týdne v mezidobí 

7.00  mše svatá (Veronika Tesařová, manžel, dcera, 2 syny) 

   

   
 

14. října 
Středa 28. týdne v mezidobí 

   

17.00  mše svatá (Josefa a Karel Zoubkovi, živá a zemřelá rodina) 

   
 

15. října 
Památka sv. Terezie od Ježíše, 

panny a učitelky církve 

7.00  mše svatá (Ladislav Štuchal, manželka, sourozenci) 

  

18.00  mše svatá NIKOLČICE 
 

16. října 
sv. Markéty Marie Alacoque, panny 

   

  

19.00  mše svatá (P. Vladimír Stejskal) 
 

17. října 
Památka sv. Ignáce Antiochijského, 

biskupa a mučedníka 

7.00  mše svatá (František Fiala, manželka, živá a zemřelá rodina) 

  

      19.00 – charismatická modlitba v kostele (max. 10 osob)            
 

 18. října 

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

 (....) 

                                

  mše svatá (Za farníky) 

  11.00 – 11.45  podávání sv. přijímání v kostele 

  svátostné požehnání až do odvolání 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 – 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 
 

* V pondělí začínají přísnější omezení pro bohoslužby – max. 10 účastníků – jen pro rodinu, za kterou je intence! 
* V pátek setkání biřmovanců nebude. 

* Sobotní úklid kostela: VOZDECKÁ Oldřiška, ul. Nikolčická. 
* Příští neděli od 11.00 do 11.45 možnost přijít do kostela a přijmout eucharistii (v 10.45 se rozezní zvony). 
 

 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. 

 

28. neděle v mezidobí: Nácvik hostiny 
 

Omezení, dispenze, karantény, opatření… 
Dá se za takových okolností vůbec slavit neděle, den Páně? 
 

Myslím, že se někde kdysi stala chyba. 
Velmi se zdůrazňovalo církevní přikázání účasti na nedělní mši svaté, ale jaksi se zapomnělo na Boží 
přikázání světit sváteční den. A tak jsme takoví bezradní, když najednou v neděli může být na mši svaté 100 
nebo dokonce jen 10 lidí a my se do toho počtu nevejdeme. Nebo když nás označí za rizikovou skupinu a 
žádají od nás, abychom na účast na mši svaté raději ani nemysleli. Co máme dělat? 
 

No uspořádat si slavnost doma. Dát na čestné místo v bytě velkou svíci, ráno ji za účasti celé rodiny zapálit a 
po přečtení nedělního evangelia k ní položit otevřené Písmo svaté. Dát si záležet na tom, aby si celá rodina 
sedla k nedělnímu stolu slavnostně oblečená, k tomu si pustit jemnou hudbu (svíce bude na stole). 
Někdy odpoledne si znovu vzít Písmo a zazpívat společně žalm – pro tuto neděli známý žalm 23. A trochu si 
popovídat. O tom, co pro nás v naší situaci znamená nebát se jít temným údolím. Možná budeme mluvit o 
touhách - bude mezi nimi také touha „bydlet v domě Pánově mnoho a mnoho dní“? A večer nezapomenou 
svíci zhasit – například při zpěvu (nebo aspoň poslechu) oblíbené chválové písně. 
 

To je jen pár návrhů. Všechny však vyžadují úsilí a změnu našich vnitřních postojů. I víru, že něco tak 
obyčejného jako je hořící svíce, četba úryvku z Písma nebo zpěv písně mohou být svěcením neděle, oslavou 
Boha. 
 

A ještě jednu věc doporučím - jít v neděli ven (třeba i v dešti) a vnímat krásu Božího stvoření. Krásu 
samotného deště. Možná sílu větru. Když Písmo říká, že Bůh sedmý den odpočíval, tak se to dá přeložit také 
tak, že sedmý den Bůh žasl. Žasl nad tím, co vytvořil, zejména nad člověkem: „A bylo to velmi dobré!“ Také 
my můžeme žasnout. I sami nad sebou. Protože když nad námi žasl Bůh, klidně si můžeme přivlastnit jeho 
pohled na nás. 
 

Co mě vedlo k sepsání právě tohoto textu? Obraz hostiny v třech dnešních čteních – z Knihy proroka Izajáše 
(25,6...), Žalmu 23 a z Matoušova evangelia (22,1...). Máme se na co těšit. A nejen do budoucnosti, ale už 
tuto neděli můžeme být s Pánem na hostině. Možná ne eucharistické, ale takové úplně jednoduché, jak jsem 
to výše popsal. Ale je třeba si to nacvičovat, abychom jednou mohli vstoupit do toho Božího sálu a tancovat 
před Pánem a pít s ním nejlepší víno a jíst vybrané pokrmy. Ať je i tato neděle pro nás radostným nácvikem 
oslavy Boha, svěcením svátečního dne. Když si to budeme poctivě nacvičovat a také naše prožívání mše 
svaté bude o mnoho větším láskyplným setkáním s milovaným Bohem než splněním nějaké povinnosti. 
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