
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 14/2021 
 

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

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 

  

   
 

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

5. dubna 

Pondělí v oktávu velikonočním 

10.00  mše svatá (Josefa Nevídalová, manžel, syn, snacha, rodiče) 

   (TV video kanál / YouTube) 

   od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 
 

6. dubna 

Úterý v oktávu velikonočním 

    

   od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 

18.00  mše svatá (Josef Novák, manželka, 2 syny, pravnuk, 2 rodiče) 
 

7. dubna 

Středa v oktávu velikonočním 

    

   od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 

18.00  mše svatá (Marie Kaňová, manžel, 2 zetě a živá rodina) 
 

8. dubna 

Čtvrtek v oktávu velikonočním 

   

   od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě       

18.00  mše svatá (Anna Sáčková, manžel, děti, živá rodina) 
 

9. dubna 

Pátek v oktávu velikonočním 

   

   od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k soukromé modlitbě 

18.00  mše svatá (Josef Viktorin, 2 manželky, 2 rodiče, živá…) 

 

10. dubna 

Sobota v oktávu velikonočním 

7.00  mše svatá (Emilie Tihlaříková, manžel, celá živá…) 

  

  

 

11. dubna 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
Neděle Božího milosrdenství 

 

(...Šalom – Pokoj vám...) 

8.30  mše svatá NIKOLČICE                       

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

   11.00 – 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 
. 

* Od neděle 11. dubna bude v Nikolčicích v 8.30 nedělní mše svatá – po dobu omezení POUZE PRO OBYVATELE 

NIKOLČIC! 
* Venkovní křížová cesta na Svatojánek bude od velikonočního pondělí změněna na VIA LUCIS, tj. velikonoční 

cestu světla. Jde o 14 zastavení vztahujících se k velikonočním událostem s krátkým zamyšlením pro každého. 

* Sobotní úklid kostela: ZOUBKOVÁ Marie, ul. Divácká. 

* Díky všem, kdo přispívají na farnost i převodem na farní účet. Pán Bůh zaplať. 

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