
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 08/2021 
 

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

21. února 

1. NEDĚLE POSTNÍ 
 

(...Duch vyvedl Ježíše na poušť...) 

                                                            

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. 
 

22. února 

Svátek Stolce sv. Apoštola Petra 

  

 od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 

17.00  mše svatá NIKOLČICE 
 

23. února 
 

Úterý po 1. neděli postní 

   

  od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 

18.00  mše svatá (Veronika Bezděková, manžel, děti, rodiče…) 
 

24. února 

Středa po 1. neděli postní 

  od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 

18.00  mše svatá (Cyril Urbánek, 2 rodiče, živá a zemřelá rodina) 

   
 

25. února 

 Čtvrtek po 1. neděli postní 

14.00  NIKOLČICE – pohřeb p. Helena Kokešová 

  od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 

18.00  mše svatá (Anastázie a Václav Fridrichovi…) 
 

26. února 

Pátek po 1. neděli postní 

  od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 

  16.30 - 17.30 tichá eucharistická adorace 

18.00  mše svatá (Alois Kaňa, rodiče, sourozence…) 

 

27. února 

Sobota po 1. neděli postní 

7.00  mše svatá (Ondřej Vozdecký, manželka, Marta Valíčková) 

  od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 

   19.00 - charismatická modlitba chval v kostele           
 

28. února 

2. NEDĚLE POSTNÍ 
 

(...vyvedl je na horu, aby byli sami...) 

                            

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. Dnešní sbírka je na tzv. "Haléř sv. Petra". 
Prostředky získané v rámci této sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke 
zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelních katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v 
nouzi. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost. 
* Vzhledem k pandemii jsou upraveny časy bohoslužeb. Ve farnosti Nikolčice je mše svatá v pondělí odpoledne. 
Ve farnosti Šitbořice budou večerní mše svaté od úterý do pátku v 18.00 hodin, v sobotu ráno v 7.00. 
*Ve čtvrtek bude v Nikolčicích requiem, při kterém se rozloučíme s paní Helenou Kokešovou. Tato mše svatá by 
měla být sloužena ve 14.00, ale ten čas berte zatím s rezervou. Ve svých modlitbách prosím pamatujme na paní 
Kokešovou a na celou její rodinu. Paní Kokešová žila mnoho let i s manželem na faře v Nikolčicích a mnoho let se 
starala o mého předchůdce kněze Otce Karla Macha. Pán Bůh jim to odplať. 
* V pátek od 16.30 bude tichá eucharistická adorace. 
* Sobotní úklid kostela: URBÁNKOVÁ Růžena, ul. Pod Svatojánkem. 

* Půl hodiny před každou bohoslužbou je možnost přijmout svátost smíření ve zpovědní místnosti. 
* Díky těm, kdo přispívají na farnost i převodem na farní účet. Pán Bůh zaplať. 
 
Všechny nedělní a bohoslužby je možné sledovat na kabelové televizi a na YouTube. 
 

Každý den je otevřen kostel k soukromé modlitbě, adoraci od 15. do 18. hodiny. Vyzýváme vás také k soukromé 
modlitbě křížových cest. 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. 
 

Pokud je někdo, kdo touží po Eucharistii a netroufá si kvůli věku nebo snížené pohyblivosti, náledí přijít v neděli ke 
svatému přijímání, tak prosím, aby zavolali během týdne O. Jiřímu a zajistili bychom vám odvoz do kostela po mši 
svaté. Děkuji přihlášeným řidičům, kteří chtějí sloužit dovozem lidí do kostela. 
 

POSTNÍ AKTIVITA FARNOSTI – POSTNÍ PUTOVÁNÍ KE KŘÍŽŮM 2021 
 
 

V naší krajině je vidět mnoho křížů. Všechny jsou znamením víry našich předků. Mnohdy kolem nich jezdíme či 
chodíme, aniž bychom si jich všimli. Pro letošní postní dobu jsme připravili námět, který by nám měl pomoci tyto 
kříže znovu objevit a zamyslet se nad tím, co pro naše předky kříž znamenal a co znamená pro nás. 
Jaký je cíl? 
Prožít postní dobu jako čas, v němž prožíváme vděčnost za Boží lásku, která se nejvíce projevila na kříži. 
Objevovat kříže ve svém okolí, pořídit jejich fotografie, pátrat po historii jejich vzniku a zamýšlet se nad tím, jaký 
význam má kříž pro nás osobně. A v neposlední řadě se u kříže pomodlit, příp. kolem něj uklidit nebo jej vyzdobit 
kytičkou. Prostě neprocházet kolem křížů netečně, ale učit se v duchu poděkovat. Nebýt lhostejný ke kříži a znovu 
objevit jeho velký význam. 
Co budeme dělat? 
Na každý postní týden bude vždy v pátek večer zveřejněn na farních stránkách odkaz s informacemi k jednomu 
kříži z okolí Šitbořic. Bude to list formátu A4, na kterém bude mapka s vyznačením pozice daného kříže s 
konkrétními informacemi pro dané putování. Rodiny nebo i jedinci mají za úkol objevit, kde v katastru obce 
označený kříž stojí a k tomuto kříži během týdne (od soboty do čtvrtka) doputovat, u něj se pomodlit a případně se 

i vyfotit (nejlépe selfíčko      ) a tuto fotografii, pokud budete chtít, poslat na email kontakt@farnostsitborice.cz. 

Pokud nám pošlete fotky křížů, rádi je vytiskneme a umístíme na připravenou nástěnku v kostele. Kromě pořízení 
fotografie mohou objevitelé zjistit historii kříže: kdo ho postavil, v kterém roce a proč. Tyto informace si můžete 
napsat na infolist, který si můžete vytisknout z farních stránek. U každého kříže bude pro poutníky schránka 
s překvapením, stačí ji jen najít! 

Přejeme krásné a požehnané prožití letošní postní doby. 
 

POSTNÍ PÁTKY SE SVATÝM JOSEFEM 

 
Postní pátky v brněnské katedrále se letos uskuteční on-line přes YouTube kanál katedrály Petrov. Vzhledem k 
probíhajícímu Roku sv. Josefa budou letos duchovní promluvy zaměřeny právě na postavu sv. Josefa. 
Promluvy je možné sledovat on-line v postní pátky od 18:15 nebo později ze záznamu. A jaký je program? 
 
26. 2. sv. Josef v církvi – Mons. Jiří Mikulášek   ***   5. 3. sv. Josef a práce – jáhen Jiří Dyčka, 
12. 3. sv. Josef a rodina – jáhen Josef Múčka   ***   19. 3. sv. Josef a duchovní život – R. D. Jindřich Kotvrda 
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