
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 32/2021 
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích 

 

8. srpna 

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 
 

(… Kdo věří, má život věčný …) 

7.30   mše svatá (Za živé a zemřelé členy „Živého růžence“) 

9.00   mše svatá NIKOLČICE 

   

    
 

9. srpna 
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže 

panny a mučednice, patronky Evropy 

    

    

    
 

10. srpna 

Svátek sv. Vavřince, 
jáhna a mučedníka 

    

    

    
 

11. srpna 
Památka sv. Kláry, panny 

    

   František Matuška, syn a celá zemřelá rodina 

  
 

12. srpna 
Čtvrtek 19. týdne v mezidobí 

    

    

  
 

13. srpna 
Pátek 19. týdne v mezidobí 

    

  ŽAROŠICE Fatimský den s otci paulíny ze Šaštína (Slovensko) 

   18.30 růženec, 19.00 mše svatá a po ní světelný průvod 
 

14. srpna 
Památka sv. Maxmiliána Marie 
Kolbeho, kněze a mučedníka 

    

     

    
 

15. srpna 

Slavnost NANEBEVZETÍ 
PANNY MARIE 

 

(budou mě blahoslavit všechna pokolení) 

  

9.00   NIKOLČICE – mše svatá 

10.45   mše svatá (Josef Čermák, manželka, živá a zemřelá rodina) 

   na konci mše svaté bude žehnání květin a léčivých bylin 
 

Každý den v 21.00 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, na děkanství Hustopeče: P. Jan Nekuda – 723 529 476. 
Nabídka pro turisty, kteří mají zájem o prohlídku kostela – 608 870 746 (Krupička Petr). 

 
INFORMAČNÍ SERVIS 

 

Aktuální opatření ministerstva zdravotnictví stanoví podmínky pro konání bohoslužeb. V případě bohoslužeb 
konaných ve vnitřních prostorech (např. v kostele) musí účastníci dodržovat dvoumetrové rozestupy; to se netýká 
osob ze společné domácnosti. Počet účastníků není omezen. Účastníci bohoslužeb nejsou povinni mít nasazený 

respirátor, jestliže se bohoslužby neúčastní více než 10 osob nebo při dodržování dvoumetrových rozestupů. 
Užívání respirátorů či chirurgických roušek je stále velmi důrazně doporučováno. 



 

* Dnes v neděli (8. srpna) se koná pouť u kaple Panny Marie Sněžné na kopci Santon u Tvarožné. Poutní mši 
svatou v 9.00 hodin celebruje biskup Zdenek Wasserbauer z Prahy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Příští neděli (15. srpna) si můžete do kostela na bohoslužbu přinést květiny, a pan farář vám je rád požehná. 
Jedná se o starobylou tradici, kdy se při této slavnosti žehnají květiny a léčivé byliny na znamení radosti a krásy z 
Nanebevzetí Panny Marie. 
 

NÁSLEDUJÍCÍ DNY NEBUDOU BĚHEM TÝDNE ŽÁDNÉ BOHOSLUŽBY – POUZE JEDNA V NEDĚLI! 
TENTO ČAS JE NÁM DÁN K TOMU, ABYCHOM SE TENTO ČAS POKUSILI PROŽÍT PODLE SVATÉHO PAVLA, 

KTERÝ NÁM V BIBLI DÁVÁ RADU JAK SLAVIT JINOU DŮLEŽITĚJŠÍ BOHOSLUŽBU. 
NÁVOD NAJDEME V LISTU ŘÍMANŮM: 

 

Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli 
jako živou, svatou a Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. 

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, 
abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. 

(Řím 12,1-2) 
 

* Pokud by během následujících dní někdo potřeboval zaopatřit, nebo zajistit pohřeb, tak se prosím obraťte na 
děkanství, které je v Hustopečích. 
* Sobotní úklid kostela: DVOŘÁKOVÁ Marie, ul. Nová 

 

PŘEJEME POŽEHNANÉ DNY ZASLOUŽENÉ DOVOLENÉ A NEZAPOMEŇTE NÁM POSÍLAT POHLEDY Z MÍST, 
KTERÁ JSTE NAVŠTÍVILI – NÁM OSTATNÍM PRO INSPIRACI. DĚKUJEME. 

 

FATIMSKÝ DEN V ŽAROŠICÍCH 

Autobus do Žarošic je už objednán, a to znamená že na „třináctku“ pojedeme! Protože je volných ještě asi patnáct 
míst bylo by dobré je obsadit. Odjezd autobusu je v 17.30 od autobusové zastávky. Neváhejte a přijďte... 
 

DEN BRNA 

V neděli 15. srpna je slavnost Nanebevzetí Panny Marie v Brně slavená jako Den Brna. Poutní bohoslužbě u Panny 
Marie Svatotomské v bazilice na Starém Brně bude v 11.00 hodin předsedat pražský emeritní biskup Karel Herbst. 
 

POZVÁNKA DO ADAMOVA 

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie před Světelským oltářem v Adamově v neděli dne 15. srpna 2021: 
 
15.30 Rozezpívání Šafránu před kostelem sv. Barbory 

15.45 Zpívají a hrají členové chrámového sboru sv. Barbory 

16.00 Slavnostní mše svatá pod Světelským oltářem v kostele sv. Barbory 

17.00 Dyž muzika zahraje. Slovácký soubor Šafrán Brno 

Po celý den budou probíhat komentované prohlídky unikátní historické a umělecké památky, díky které se Adamov 
řadí mezi významná mariánská místa. K dispozici bude zázemí fary a Pramen Světla Matky Boží. 

Vytvořil PeK 
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