
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 45/2020 

 

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

1. listopadu 

Slavnost VŠECH SVATÝCH 
 

 (...Blahoslavení čistého srdce 
oni budou vidět Boha…) 

10.00  mše svatá bez účasti lidu (Za farníky) (TV info kanál / YouTube) 

   10.45 – 11.30 podávání sv. přijímání v kostele 

  svátostné požehnání až do odvolání nebude 

  od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 
 

NA BOHOSLUŽBĚ MŮŽE BÝT V KOSTELE MAX 6 LIDÍ 
 

2. listopadu 
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY 

VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

  od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 

18.00  mše svatá s modlitbou za zemřelé (TV infokanál / YouTube) 

  od 19.00 do 19.30 možnost přijmout v kostele eucharistii 
 

3. listopadu 
Úterý 31. týdne v mezidobí 

  od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 

18.00  mše svatá (Živé a zemřelé ročníku 1955) 

   
 

4. listopadu 
Památka sv. Karla Boromejského, 

biskupa 

  od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 

18.00  mše svatá (Josef Zoubek, manželka a syn) 

   
 

5. listopadu 
Čtvrtek 31. týdne v mezidobí 

  od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 

18.00  mše svatá (Marie Hnilicová, manžel, živá rodina) 

  mše svatá NIKOLČICE nebude 
 

6. listopadu 
 Pátek 31. týdne v mezidobí 

  od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 

18.00  mše svatá (Ludvík Šebesta, bratry, 2 rodiče a duše v očistci) 

  
 

7. listopadu 
Sobotní památka Panny Marie 

7.00  mše svatá (Za zdravotníky, lékaře, zdravotní personál, nemocné) 

  od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 

     19.00 - charismatická modlitba v kostele           
 

 8. listopadu 

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(...Bděte tedy, protože neznáte 
den ani hodinu...) 

10.00  mše svatá bez účasti lidí (Za farníky) (TV info kanál / YouTube) 

  10.45 – 11.30 podávání sv. přijímání v kostele 

  svátostné požehnání až do odvolání nebude 

  od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 
 

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 



Po nedělní mši svaté bude možnost přistoupit ke svatému příjímání. Eucharistie se bude podávat do 11.30 hodin. 
Nezapomeňme při vstupu do kostela dodržovat rozestupy, dezinfekce a roušky jsou již samozřejmostí.   
Prosíme abyste dodržovali i počet osob, který je v současné době šest lidí v kostele. 
Takže vždy event. chvilku počkat, až se kostel vyprázdní a pak přistoupit ke přijímání. Přijímáme na ruku, 
v krátkosti pozdravím Svátostného Spasitele a opouštím kostel. I po cestě se můžu usebrat a modlit se. 
 

Vzhledem k pandemii jsou upraveny časy bohoslužeb. Ve farnosti Nikolčice – zatím mše svaté nebudou. 
Ve farnosti Šitbořice bude v pondělí mše svatá bez účasti lidu, po ní bude podávání sv přijímání v kostele do 
19.30. V úterý až pátek bude večerní mše svatá v 18.00 hodin v kostele. V sobotu pak bude mše svatá ráno v 
7.00 hodin. Účastníků bohoslužby může být šest, a tak zveme na slavení mše svaté ty, kteří si zadali intenci na 
ten den. 
 

Příští neděli od 10.45 do 11.30 možnost přijít do kostela a přijmout eucharistii (v 10.45 se rozezní zvony). Také 
příští neděli dá-li Bůh by byla mše svatá v deset hodin, opět na kabelové televizi a na YouTube. Děkujeme všem, 
kdo se do přenosu zapojili i panu starostovi za umožnění přenosu do kabelové televizi. 
 

Každý den a prosím o využívání této možnosti, je otevřen kostel k soukromé modlitbě, adoraci od 15.00 do 
18.00 hodin. Opět dodržujme všechny podmínky. Prosím, přicházejte se modlit, třeba jen krátce, ale přijďte. 
Modlitbou zmůžeme nejvíce. Víte, že naše obec je v současné době nejvíce postižená koronavirem nejen z 
našeho děkanství ale z celého širokého okolí. Už je to přes osmdesát lidí. Pojďme tuto pandemii zastavit i 
modlitbou. Modleme se doma, ale i tady v kostele. 

 

* Sobotní úklid kostela: LEJSKOVÁ Iveta, ul. Osvobození. 
 

PROSBA O POMOC 
Potravinová banka pro potřebné prosí o darování trvanlivých potravin pro potřebné lidi. Z tohoto důvodu prosíme 

vás všechny, kteří v těchto dnech budete nakupovat v supermarketech o vaši podporu těmto potřebným. 
Prokazovat milosrdenství slabým a potřebným patří mezi základní DNA KŘESŤANA. Díky vám. 

 

Dušičkové odpustky přehledně 
 

Apoštolská penitenciárie z pověření papeže Františka umožnila letos získat plnomocné odpustky pro duše 
zesnulých po celý listopad. 
 

Jednotlivé možnosti 
 

1. Odpustky, které je běžně možné získat 2. listopadu spojené s návštěvou kostela, je letos možné získat kterýkoli 
den měsíce listopadu podle vlastní volby. Podmínky (v daný den): 
- návštěva kostela nebo kaple, 
- modlitba Otčenáš, 
- modlitba Věřím, 
- modlitba na úmysl Svatého Otce, 
- vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, 
- svaté přijímání; 
a v okruhu těchto dní svátost smíření. 
 

2. Odpustky, které je běžně možné získat v dušičkovém týdnu od 1. do 8. listopadu spojené s návštěvou hřbitova, 
je letos možné získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby. Podmínky (v daný den): 
- návštěva hřbitova, 
- modlitba za zesnulé, 
- modlitba na úmysl Svatého Otce, 
- vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, 
- svaté přijímání; 
a v okruhu těchto dní svátost smíření. 
 

3. Ti, kdo nemohou do kostela či na hřbitov (nemoc, stáří, karanténa) mohou získat odpustky doma před 
zobrazením Krista nebo Panny Marie. Podmínky: 
- v duchu se připojit k těm, kdo navštěvují kostel či hřbitov, 
- zříci se jakéhokoli hříchu, 
- vzbudit úmysl přijmout eucharistii, vykonat zpověď a pomodlit se za Svatého Otce, jakmile to bude možné, 
- pomodlit se za zemřelé (breviář, růženec, korunku, četbou Písma) nebo vykonat skutek milosrdenství spojený 

s obětováním svých těžkostí Bohu. 
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