
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 48/2020 
 

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

22. listopadu 

Slavnost 
JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 

 

(...Až přijde Syn člověka ve své 
slávě...) 

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 20 LIDÍ 
 

23. listopadu 
Pondělí 34. týdne v mezidobí 

  od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 

 16.30 – 17.30 příležitost ke svátosti smíření a přijetí Eucharistie 

18.00  mše svatá (Ladislav a Pavlína Lengálovi, zemřelá rodina) 
 

24. listopadu 
Památka sv. Ondřeje a druhů, 

japonských mučedníků 

  od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 

 16.30 – 17.30 příležitost ke svátosti smíření a přijetí Eucharistie 

18.00  mše svatá (Marie Konečná, manžel, 2 dcery, zeť, živá rodina) 
 

25. listopadu 
Středa 34. týdne v mezidobí 

sv. Kateřina Alexandrijská 

  od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 

  16.30 – 17.30 příležitost ke svátosti smíření a přijetí Eucharistie 

18.00  mše svatá (Ondřej a Josefa Stejskalovi) 
 

26. listopadu 
Čtvrtek 34. týdne v mezidobí 

  od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 

  16.30 – 17.30 příležitost ke svátosti smíření a přijetí Eucharistie 

18.00 
 

 mše svatá (Alois Kaňa, manželka, 2 rodiče a živá rodina) 
mše svatá NIKOLČICE nebude 

 

27. listopadu 
Pátek 34. týdne v mezidobí 

  od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 

  16.30 – 17.30 příležitost ke svátosti smíření a přijetí Eucharistie 

18.00  mše svatá (Petr Masařík a jeho rodiče) 
 

28. listopadu 
Sobotní památka Panny Marie 

7.00  mše svatá (Josef Nevídal, rodiče) 

  od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 

 
 

 16.30 – 17.30 příležitost ke svátosti smíření a přijetí Eucharistie    
                19.00 - charismatická modlitba v kostele           

 

* * *  začíná doba adventní - začíná nový církevní rok  * * * 
 

29. listopadu 

PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ 
 

(... Bděte, protože nevíte, kdy přijde 
poslední den ...) 

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) 



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. V 11.45 hodin přijmeme mezi nás 
křesťany svátostí svatého křtu Tadeáše Kříže, tady od nás ze Šitbořic a včera byl pokřtěn malý Jiří Lengál v 
Nikolčicích. Prosíme pamatujme na oba chlapce i rodiče ve svých modlitbách. 
 

Vzhledem k pandemii jsou upraveny časy bohoslužeb. Ve farnosti Nikolčice – zatím mše svaté nebudou. Ve 
farnosti Šitbořice budou večerní mše svaté od pondělí do pátku vždy 18.00 hodin v kostele. V sobotu pak bude 
mše svatá ráno v 7.00 hodin. Účastníků bohoslužby může být do 20 a tak zveme hlavně ty, kteří si zadali intenci 
na ten den a jejich rodinu. 
 
Od pondělí do soboty se bude zpovídat vždy od půl páté do půl šesté i s podáním Eucharistie po zpovědi. 
Prosíme dodržujte předepsané podmínky a nezapomínejme i na rozestupy. Zpovídat se bude v zákristii 
 
Příští neděli od 10.55 do 11.30 opět možnost přijít do kostela a přijmout eucharistii. Samotná mše svatá v deset 
hodin bude opět na kabelové televizi a na YouTube. Děkujeme všem, kdo se do přenosu zapojili i panu starostovi 
za umožnění přenosu do kabelové tel. 
 

Každý den a prosím o využívání této možnosti, je otevřen kostel k soukromé modlitbě, adoraci od 15.00 do 
18.00 hodin. Dodržujme všechny hygienické podmínky. Prosím, využívejme tuto možnost. Kostel je dost velký a 
dost prostorný, tak se nemusíte bát. Nezapomínejme, že do konce listopadu můžeme vyzískat plnomocné 
odpustky pro naše drahé zemřelé. Je to mimořádná doba. Prosím, přicházejte se modlit, třeba jen krátce, ale 
přijďte. Modlitbou zmůžeme nejvíce. 
 

Děkujeme vám za finanční dary, které dáváte vzadu do pokladničky. 
 

* Sobotní úklid kostela: URBÁNKOVÁ Růžena, ul. Pod Svatojánkem. 
 
 

SLOVO OTCE JIŘÍHO 
Za týden nám už začne doba adventní, a tak vás vybízím ke společným modlitbám růžence ve svých domovech. 
Udělejte si adventní věnec a můžete se vždy u něj sejít a modlit se. Velmi vám to doporučuji zvláště v této 
náročné době. Adventní věnce si můžete přinést do kostela v sobotu v době zpovídání (16.30 -17.30), nebo před 
nedělní bohoslužbou (8.30 – 9.30). Při nedělní mši svaté vám je rád požehnám. 
Také od první neděle adventní bude už tradičně putovat socha Panny Marie po naší farnosti, tedy resp. bude ve 
vašich domácnostech vždy jeden den. Vzadu na stolku je seznam, kde se můžete zapsat kdy chcete, aby u vás 
byla socha Panny Marie. 
 

A protože už je mně smutno po dětech, tak už po dnešní mši svaté (22. listopadu) si děti můžou vzít adventní 
kalendář s úkoly. Moc se těším, jak budete ty úkoly plnit. Pak si o tom můžeme popovídat. Adventní kalendáře 
jsou pro malé děti až po třetí třídu. A ty děti, které budou pozorně sledovat mši svatou, tak si vždy o adventních 
nedělích můžou přijít po mši pro malou svíčku, kterou si s rodiči doma můžou zapálit a určitě jim to udělá radost. 
Děkuji jedné mamince, která to všechno nachystala a vyrobila. 
 

Vzkaz pro Nikolčice – zvu vás na brigádu na faru v Nikolčicích. Bude tam přistaven kontejner a je zapotřebí to 
dát trochu do pořádku po nutné opravě. Takže v sobotu 28. listopadu v devět hodin dopoledne. Děkuji. 
 

BLÍŽÍ SE ADVENT 
„Adventní věnec se svícemi je oblíbeným symbolem adventního času. 

Světlo čtyř svící, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, nese poselství Božího světla a 
každý týden, s další zapálenou svící, tohoto světla přibývá. 

Zelený adventní věnec symbolizuje život a společenství a je znamením naděje. 
Adventní věnec má vždy tvar kruhu, a tak nemá ani začátek ani konec, je tedy symbolem nekonečnosti Boha, 

který je věčný. Na 1. neděli adventní si můžeme nechat svůj adventní věnec požehnat. Toto požehnání má 
význam pro posílení víry a duchovního života v rodinách, které se u adventního věnce po čas následujících čtyř 
týdnů scházejí. Smyslem obřadu žehnání je oslavování Boha a potlačení moci zla ve světě, kdy Bohu děkujeme 
za milost nového začátku, prosíme o to, aby s novým světlem další neděle rostla v průběhu adventní doby naše 
radost, naděje a láska, a aby tak byl náš život stále více prozářen světlem Boží milosti. Světlo čtyř svící, které se 

postupně zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, nese poselství Božího světla.“ 
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