
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 12/2021 
 

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

21. března 

5. NEDĚLE POSTNÍ 
 

(...rádi bychom viděli Ježíše...) 

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

  10.55 – 11.45 podávání sv. přijímání v kostele 

14.00  křížová cesta z kostela – muži (TV video kanál / YouTube) 

  od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 
 

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

22. března 

Pondělí po 5. neděli postní 

 Ve 12.00 hodin se rozezní zvony za oběti coronaviru – minuta ticha 

 od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 

17.00  mše svatá NIKOLČICE (od 16.30 zpovídání) 
 

23. března 
 

Úterý po 5. neděli postní 

   od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 

   17.00 – 17.55 svátost smíření (zákristie) se svatým přijímáním 

18.00  mše svatá (František Krupička, manželka, živá a zemřelá…) 
 

24. března 

Středa po 5. neděli postní 

   od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 

   17.00 – 17.55 svátost smíření (zákristie) se svatým přijímáním 

18.00 
 mše svatá (Marie a Tomáš Horákovi; František a Blaženka 
Fraňkovi) 

 

25. března 

 Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 

   od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 

   17.00 – 17.55 svátost smíření (zákristie) se svatým přijímáním 

18.00  mše svatá (Živá a zemřelá rodina Krupičkova, Horákova...) 
 

26. března 

Pátek po 5. neděli postní 

   od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 

 
  16.00 – 17.30 tichá eucharistická adorace 
  16.00 – 17.55 svátost smíření (zákristie) se svatým přijímáním 

18.00  mše svatá (Božena Kaňová živá a zemřelá rodina) 

 

27. března 

Sobota po 5. neděli postní 

7.00  mše svatá (Anežka Strašáková, syn, celá živá a zemřelá...) 

 
  9.00 – 11.00 svátost smíření (zákristie) se svatým přijímáním 
  od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 

   19.00 - charismatická modlitba chval v kostele           

ZMĚNA ČASU – začíná letní čas – noc bude o hodinu kratší – ve 2.00 se posune čas na 3.00 – ZMĚNA ČASU 

28. března 

KVĚTNÁ NEDĚLE 
 

(...Požehnaný, který přichází...) 

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

   10.55 – 11.45 podávání sv. přijímání v kostele 

14.00  křížová cesta z kostela – lektoři (TV video kanál / YouTube) 

  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 

. 
* Ve farnosti Nikolčice bude mše svatá v pondělí odpoledne, ve farnosti Šitbořice budou večerní mše svaté 
od úterý do pátku v 18.00 hodin. 
* Hodinu před každou večerní bohoslužbou bude možnost přijmout svátost smíření v zákristii s možností 
hned přijmout eucharistického Krista při svatém přijímání. Zpovídat se bude v zákristii. Prosíme, 
nenechávejte si zpověď až na Svatý týden, nebo na nikdy. Udělejte si čas a přijďte ke svátosti smíření. 
* V pátek od 16.00 hodin tichá eucharistická adorace během které se bude také zpovídat. 
* V sobotu bude ranní mše svatá v 7.00 hodin. Od 9.00 do 11.00 hodin bude možnost svátosti smíření se 
svatým přijímáním. Zpovídat se bude v zákristii. 
* Sobotní úklid kostela: MLÁDEŽ. 
* Díky všem, kdo přispívají na farnost i převodem na farní účet. Pán Bůh zaplať. 
* V pondělí 22. března uplyne rok od úmrtí první oběti koronaviru v naší zemi. V průběhu roku zemřelo 
dalších dvacet čtyři tisíc lidí. Proto v pondělí budou ve 12 hodin zvonit zvony k uctění památky zemřelých a 
vyjádření podpory pozůstalým. 
* Před velikonocemi bude možnost zakoupit si krásně ručně zdobené svíčky a paškálky od sester 
karmelitek z Dačic, které si tímto způsobem si vydělávají na živobytí. Buďme štědří a podpořme tuto 
komunitu, která se i za nás modlí. Termín prodeje bude upřesněn. 
 * Všechny nedělní bohoslužby je možné sledovat na kabelové televizi a na YouTube. 
 

SČÍTÁNÍ LIDU 2021 
Biskupové nás vyzývají, abychom při sčítání lidu, které začne v sobotu 27.března 2021 zaškrtli položku, 

že se jako věřící hlásíme k římskokatolické církvi. Má to vliv na to, jak významným partnerem bude církev v 
očích státu. Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Řekněme společnosti, že jsme 

katolíci, ať s námi počítá. Nezapomeňme: „Kdo mě vyzná před lidmi..., kdo mě zapře před lidmi…!!! “ 
 

CORONAVIROVÉ VELIKONOCE 2021    
 

Doporučujeme Vám sledovat naše farní stránky. Je zde spousta odkazů na to, jak se dají prožít Velikonoce 
v této zvláštní době. Jsou tam návrhy, jak zapojit i naše děti a mládež do velikonočního slavení. Je zde 
také přesně napsáno, kdy se zpovídá. 
 

Jak budeme slavit letošní covidové Velikonoce? 
Budeme je slavit v rodinách, ale jinak. Je to jen na vás! 

 

Nabízíme praktické podněty pro přípravu a slavení domácí liturgie 
(velikonoční videa, texty k domácí bohoslužbě, praktické informace z farnosti…) 

Máte týden na seznámení se s touto nabídkou, tak směle do toho!  
 

Příští neděle je tzv. Květná neděle. V tento den se při bohoslužbě žehnají ratolesti, které si můžete přinést 
v sobotu během odpoledne do kostela, kde svou mašličkou označenou kytku dáte před boční oltáře a v 
neděli po přijímání si je můžete zase odnést do svých domovů. Farníci z Nikolčic si převezou své kočičky, a 
pak si je také po mši odvezou a budou je mít nachystané před kostelem, takže v neděli odpoledne si je 
můžou jít vzít před kostel. 
 
Už se trochu stalo zvykem, že ministranti na táborech a také někteří z vás ve svých domovech slavíte 
sederovou večeři (pečený beránek event. maso, víno) – tedy připomínku Ježíšovy poslední večeře. Jelikož 
k tomu je zapotřebí nakoupit různé ingredience, tak už na to nyní upozorňuji. Celý recept je opět na farních 
stránkách. Budeme rád, když si uděláte i fotky a dáte nám je k dispozici. Také bychom rádi udělali na 
základě Vašich žádostí celonoční adoraci na Zelený čtvrtek do Velkopátečního rána. Na stolíku pod kůrem 
je seznam, na který se zapisujte, abychom věděli, zda noční adoraci uskutečnit nebo ne. Doufáme, že 
bude. Zapište se co nejdřív, na nic nečekejte! 
 
 

VENKOVNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY VE FARNOSTI 

https://www.farnostsitborice.cz/wp-content/uploads/clanky/covidove-velikonoce-2021.pdf
https://www.farnostsitborice.cz/wp-content/uploads/clanky/covidove-velikonoce-2021.pdf


 
KVĚTNÁ NEDĚLE – netradiční křížová cesta nejen pro mládež (připravuje mládež) 

VELKÝ PÁTEK – křížová cesta na Svatojánek 
Podrobné informace jsou zveřejněny na farních stránkách a během týdne i na vývěskách. 
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