
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 33/2021 
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích 

 

15. srpna 

Slavnost NANEBEVZETÍ 

PANNY MARIE 
 

(Budou mě blahoslavit všechna pokolení) 

   

9.00   mše svatá NIKOLČICE 

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

   na konci mše svaté bude žehnání květin a léčivých bylin 

 

 
16. srpna 

Pondělí 20. týdne v mezidobí 
 

    

    

    

 

 
17. srpna 

Úterý 20. týdne v mezidobí 
 

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

    

    

 

18. srpna 

Středa 20. týdne v mezidobí 

7.00   mše svatá (Na úmysl dárce) 

    

  

 

19. srpna 

Čtvrtek 20. týdne v mezidobí 

    

    

  

 

20. srpna 
Památka sv. Bernarda, 

opata a učitele církve 

    

   

    

 

21. srpna 
Památka sv. Pia X., 

papeže 

    

     

    

 

22. srpna 

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(… I vy chcete odejít? …) 

7.30   mše svatá (Marie Viktorinová, manžel, rodiče, živá a…) 

9.00   NIKOLČICE – mše svatá 

10.30   mše svatá (Na úmysl dárce) 

  

 

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 (15. srpna) bude žehnání květin a bylin. Jedná se o starobylou tradici, kdy se při této slavnosti žehnají 
květiny a léčivé byliny na znamení radosti a krásy z Nanebevzetí Panny Marie. 

* Bohoslužby během týdne budou pouze v úterý a ve středu ráno! 

* Sobotní úklid kostela: NOVÁKOVÁ Jana, ul. Kuchyňka 

* Příští neděli (22. srpna) budou bohoslužby už v pravidelných časech s pravidelnou měsíční sbírkou. Pán Bůh 
zaplať za vaši štědrost. 
* Novelizací zákona o daních z příjmů č. 39/2021 Sb. je pro rok 2021 mimořádně navýšena odpočitatelná položka 
daru církvi fyzických i právnických osob na 30 % základu daně (standardně max. 10 %). 
 
PŘEJEME POŽEHNANÉ DNY ZASLOUŽENÉ DOVOLENÉ A NEZAPOMEŇTE NÁM POSÍLAT POHLEDY Z MÍST, 

KTERÁ JSTE NAVŠTÍVILI – NÁM OSTATNÍM PRO INSPIRACI. DĚKUJEME. 

 

V úterý 10. srpna 2021 zemřel v Kalifornii Monsignore ThDr. Petr Esterka, emeritní pomocný biskup 
brněnský a titulární biskup čefalenský. 

Po posledním rozloučení v pátek 20. srpna ve společenství českých krajanů v USA, o které řadu let jako 
kněz a později jako biskup pečoval v rámci České katolické misie, bude jeho tělo převezeno do České 

republiky. Po zádušní mši na Petrově bude pochován v jeho rodišti Dolních Bojanovicích. 
Životopisný portrét otce biskupa Petra najdete na www.biskupstvi.cz. 

 
POZVÁNKA DO ADAMOVA 

 
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie před Světelským oltářem v Adamově v neděli dne 15. srpna 2021 
Program: 
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. 

 
POZVÁNÍ DO BUČOVIC 

 
Vernisáž o P. Václavu Drbolovi bude dnes v neděli 15. srpna 2021 ve 14.30 ve farním kostele v Bučovicích. 
 

SLAVNOST NA LUTRŠTÉKU U SLAVKOVA 

 
Svěcení kostela a nového oltáře na Lutrštéku: v neděli 22. srpna 2021 v 10.30 hodin, světitelem bude o. biskup 
Vojtěch Cikrle a do oltáře vloží ostatky svatých Urbana a Felixe. Kostel byl v roce 1877 požehnán, nyní bude oltář 
i kostel posvěcen. Oltář i ambon budou ozdobeny krásnými mozaikami ze života Ježíše a Panny Marie. 
V kostele je restaurován původní oltář se svatostánkem a v poutním areálu je opravena socha, kříž, studniční kaple 
a dokončuje se výstavba nové studánky. Zveme k účasti na této slavnosti a historické události naše farníky, zvláště 
rodiny i poutníky z okolí. Kolem kostela budou lavičky k sezení a ozvučení. 

 
ŽIVOTNÍ JUBILEUM 

Otec biskup Vojtěch Cikrle oslaví v pátek 20. srpna 2021 své 75. narozeniny. Vzpomeňme na oslavence v modlitbě. 
 

MODLITBA ZA PAPEŽE 
Věnujme zvláštní modlitbu Svatému otci Františkovi, který musí čelit mnoha nepřátelským útokům. Můžeme využít 
např. modlitbu z Kancionálu (049 A): Bože, milosrdný Otče, děkujeme ti za našeho papeže Františka, který je tvým 
darem celé církvi a každému z nás. Chraň ho a žehnej mu. Dej, ať s tvou milostí usiluje ze všech sil o to, co se tobě 
líbí a co je k prospěchu Božího lidu a celého světa. 

Vytvořil PeK 
 

FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 33/2021 
 

https://www.biskupstvi.cz/2021-08-10-zemrel-biskup-petr-esterka

