
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 13/2021 
 

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

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 
 

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

29. března 

PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE 

  

 od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 

17.00  mše svatá NIKOLČICE (od 16.30 zpovídání) 
 

30. března 
 

ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE 

   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 (Jan Urbánek, manželka, celá živá a zemřelá rodina) 
 

31. března 

STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 

   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 (Josef Konečný, manželka, 2 dcery, rodiče...) 
 

1. dubna 

 ZELENÝ ČTVRTEK 

17.00 
 mše svatá na památku Poslední večeře (TV video kanál / 

YouTube) (Za muže z naší farnosti) 

  

  celonoční adorace v „Getsemanské zahradě“ 
 

2. dubna 

VELKÝ PÁTEK 
den přísného postu 

8.00  modlitba ranních chval 

15.00 
 od 14.45 zpívaná Korunka k Božímu milosrdenství 
 křížová cesta z kostela – manželé (TV video kanál / YouTube) 

17.00  Velkopáteční obřady (TV video kanál / YouTube) 

 

3. dubna 

BÍLÁ SOBOTA 
 
 

VIGILIE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

8.00  modlitba ranních chval 

  po celý den možnost modlitby u „Božího hrobu“ 

19.30 
 slavnost vigilie Veliké noci (TV video kanál / YouTube) 
(Antonín Kaňa, manželka, snacha) 

 

4. dubna 

Slavnost 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

 

(...Není tady – byl vzkříšen...) 

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

   10.55 – 11.45 podávání sv. přijímání v kostele 

   

   

 

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 
. 

* Dnes (28. března) po mši svaté bude do 11.45 možnost přistoupit ke svatému příjímání. Můžete si také vykonat 
venkovní křížovou cestu, kterou připravila naše mládež – začátek je před kostelem a končí v Líchách u posledního, 
šestého kříže postního putování ke křížům. Můžete si po mši zakoupit krásné ručně zdobené svíčky a paškálky od 
sester karmelitek z Dačic, které si tímto způsobem vydělávají na živobytí. Buďme štědří a podpořme tuto komunitu, 
která se i za nás modlí. 
* Ve farnosti Nikolčice bude mše svatá v pondělí odpoledne, před ní se bude zpovídat. Ve farnosti Šitbořice budou 
večerní mše svaté v úterý a ve středu v 18.00 hodin. Před těmito bohoslužbami bude možnost přijmout svátost 
smíření v zákristii s přijetím eucharistického Krista ve svatém přijímání. Udělejte si čas a přijďte si vykonat 
velikonoční zpověď. 
* Ve čtvrtek je Zelený čtvrtek – dopoledne MISA CHRISTAMIS – mše se svěcením olejů a obnovou závazků 
přítomných kněží v brněnské katedrále na Petrově (letos on-line – přenos na TV NOE). Po večerní bohoslužbě začne 
celonoční bdění v „Getsemanské zahradě“. 
* V pátek je Velký pátek – slavíme den Ježíšovy smrti na kříži. Dopoledne si můžete vykonat venkovní křížovou cestu. 
Začíná u bytovek na začátku ulice V akátkách – délka cca 600 m a 50 m převýšení). 

* Velký pátek je dnem přísného postu. Přísný půst zahrnuje půst újmy a půst od masitých pokrmů. Při půstu újmy je 
dovoleno se najíst jednou za den dosyta a dvakrát méně než jindy. Půst újmy zavazuje katolíky od 18 do dovršených 
59 let. Nemoc od půstu újmy osvobozuje. Půst zdrženlivosti od masitých pokrmů zavazuje katolíky od 14 let. 
* V pátek se před křížovou cestou (ve 14.45) společně pomodlíme Korunku k Božímu milosrdenství. Také začíná 
novéna k Božímu milosrdenství. 
* Na Velký pátek a Bílou sobotu se můžete ze svých domovů připojit ke klapačům, kteří budou z věže kostela 
oznamovat klapáním v 6 a 18 hodin klekání a ve 12 hodin poledne (vždy 5 minut). 
* V sobotu je Bílá sobota – v tento den se neslaví mše svatá a církev bdí na modlitbách u Kristova hrobu. Během 
soboty mohou děti, a nejen oni přinést do kostela vlastnoručně malované nebo i jenom obarvené kraslice a vytvořit 
pěknou velikonoční výzdobu k oltáři. Těšíme se na novou tradici a prosíme rodiče o podporu a případnou pomoc. 
* V neděli si můžete od 9.00 přinést do kostela pokrmy k požehnání. 
* Pokud má někdo zájem o samozápalný uhlík s kadidlem pro vznešenější prožitek při domácí liturgii, přijďte si do 
zákristie za Petrem. 
* Sobotní úklid kostela: HUTÁKOVA Bohumila, ul. Osvobození. 
 
Všechny nedělní a sváteční bohoslužby je možné sledovat na kabelové televizi a na YouTube. 
 

INFORMACE PRO FARNOST NIKOLČICE 
KVĚTNÁ NEDĚLE – během odpoledne si můžete odnést od kostela požehnané ratolesti. 

PONDĚLÍ – od 16.30 do 17.00 zpovídání a zapisujte se na modlitební stráž na níže uvedené dny. 
ZELENÝ ČTVRTEK a VELKÝ PÁTEK – od 16 do 17 hodin bude otevřen kostel k soukromé modlitbě. 

BÍLÁ SOBOTA – od 10.00 do 13.00 hodin bude otevřen kostel k soukromé modlitbě. 
 

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. 
 

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... 

(celý text je na farních stránkách – COVIDOVÉ VELIKONOCE 2021) 
 

DOPORUČENÍ 
 

Věřícím, kteří se nemohou účastnit bohoslužeb v kostele, je vhodné nabídnout, aby prostřednictvím sdělovacích 
prostředků sledovali bohoslužby vedené diecézním biskupem v katedrále, a tak se posílila jednota diecéze. 
Přenosy z naší katedrály najdete na stránce https://www.biskupstvi.cz/2021-03-22-velikonoce-na-petrove.   
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