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

7. února 

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(… zašel si na opuštěné místo 
a tam se modlil ...) 

                                                            

10.00  mše svatá (Za farníky)  (TV video kanál / YouTube) 

  10.55 – 11.30  podávání sv. přijímání v kostele 

  od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 
 

NA BOHOSLUŽBĚ MŮŽE BÝT V KOSTELE 10% KAPACITY MÍST NA SEZENÍ – U NÁS JE TO 30 OSOB 
 

8. února 

Pondělí 5. týdne v mezidobí 
sv. Josefiny Bakhity, panny 

  

 od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 

17.00  mše svatá NIKOLČICE 
 

9. února 
 

Úterý 5. týdne v mezidobí 

   

  od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 

18.00  mše svatá (Růžena Novotná, manžel, dcera a zeť) 
 

10. února 

Památka sv. Scholastiky 

  

  od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 

18.00  mše svatá (František Tesař, manželka, sestra, 2 švagry) 
 

11. února 

 Čtvrtek 5. týdne v mezidobí 
Panny Marie Lurdské 

   

  od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 

18.00 
 mše svatá (František Fiala, manželka, celá živá a zemřelá 
rodina) 

 

12. února 

Pátek 5. týdne v mezidobí 

   

  od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 

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

 

13. února 

Sobotní památka Panny Marie 

7.00  mše svatá (Alžběta Hanáková, manžel, děti) 

  od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 

   19.00 - charismatická modlitba chval v kostele           
 

14. února 

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(… Chceš-li můžeš mě očistit ...) 

                            

10.00  mše svatá (Za farníky)  (TV video kanál / YouTube) 

  10.55 – 11.30  podávání sv. přijímání v kostele 

  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  ***  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. Vzhledem k pandemii jsou upraveny časy 
bohoslužeb. Ve farnosti Nikolčice – mše svatá v pondělí odpoledne, ve farnosti Šitbořice večerní mše svaté od 
úterý do pátku v 18.00 hodin. V sobotu bude ranní mše svatá v 7.00 hodin. Půl hodiny před každou bohoslužbou 

je možnost přijmout svátost smíření ve zpovědní místnosti. Sobotní úklid kostela: DVOŘÁKOVÁ Marie, ul. Nová. 

 
Všechny nedělní bohoslužby je možné sledovat na kabelové televizi a na YouTube. 
 

Každý den 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. V kostele v tyto dny netopíme, tak se prosím teple oblečte. 
 

Díky těm kdo přispívají na farnost i převodem na farní účet. Pán Bůh zaplať. 
 

MALÝ PRŮVODCE POSTNÍ DOBOU 
 

Diecézní katechetické centrum v Brně připravilo jako každoročně brožurku Malý průvodce postní dobou. 
Sešitek nabízí pro každý všední den citát z Bible a krátký duchovní impuls inspirovaný slovy papeže Františka. 

Krátká zamyšlení u jednotlivých nedělí připravili k probíhajícímu Roku sv. Josefa někteří kněží brněnské diecéze 
se jménem Josef. Brožurky budou od úterý k dispozici v kostele pod kůrem. 

 

TÉMA: VAKCINACE PROTI COVIDU 
 

K tématu vakcinace: Očkováni již byli jak papež František, tak emeritní papež Benedikt. 
Svatý otec František se ohledně očkování vyjádřil v rozhovoru z 10. ledna takto: „Z etického hlediska 

je nutné, aby se všichni nechali očkovat. To není otázka volby, nýbrž etického jednání. 
Proč si zahrávat nejen s vlastním zdravím, s vlastním životem, ale i se životy druhých lidí? (…) 

Odmítání vakcíny je sebevražedné jednání.“ 
 

VALENTINSKÁ POUŤ V KOSTELE U SV. MICHALA V BRNĚ ON-LINE 
 

se uskuteční příští neděli 14. února 2021. Navzdory současné situaci se můžete vypravit na pouť odkudkoliv 
prostřednictvím TV Noe nebo na jejich YouTube kanále. Začíná se mší svatou v 10 hodin. 

Těšit se můžete na přednášku jáhna Jana Špilara na téma: „Vše, co jste chtěli vědět o vztazích a bojíte se 
zeptat“. Celý program hudebně doprovodí dívčí brněnská skupina Break Falls. 
Zvláště všechny zamilované i hledající singl zveme na tuto Valentinskou pouť! 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021 

Při letošní tříkrálové sbírce která se uskutečnila novým nevyzkoušeným způsobem kvůli 
epidemiologickým vládním omezením se díky lidem kteří nezapomněli na potřebné a opět přispěli 

do pokladniček u nás v Šitbořicích se podařilo vybrat krásných (a nečekaných) 93.419 Kč. 

Ještě jedno velké díky za všechny vaše dary! 
Petr Krupička, koordinátor sbírky. 
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