
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 36/2021 
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích 

 

5. září 

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(…Effatha!, tzn. Otevři se!…) 

7.30   mše svatá (Za farníky) 

9.00   mše svatá NIKOLČICE 

10.30   mše svatá (Radek Konečný a živá rodina) 

                                            
 

 
6. září 

Pondělí 23. týdne v mezidobí 
 

    

    

    
 

7. září 
Úterý 23. týdne v mezidobí 

7.00   mše svatá (Za manžele Nevídalovy) 

    

    
 

8. září 

Svátek Narození Panny Marie 

    

17.30   mše svatá nejen pro děti (Za nová kněžská a řeholní...) 

    
 

9. září 
Čtvrtek 23. týdne v mezidobí 

7.00   mše svatá (Marie a Jan Metelkovi, snacha, 2 rodiče) 

    

18.00   NIKOLČICE – mše svatá 
 

10. září 
Pátek 23. týdne v mezidobí 

    

18.30   mše svatá (Marie Vozdecká, rodiče, sourozence, celá rodina) 

    
 

11. září 
Sobotní památka Panny Marie 

7.00   mše svatá (Anežka Strašáková, syn, snacha a celá rodina) 

   v 10.00 odchod pěších poutníků do Žarošic – od bytovek 

   ZLATÁ SOBOTA V ŽAROŠICÍCH – hlavní mše svatá v 18.00 hodin 
 

12. září 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(…Za koho mě lidé pokládají?…) 

7.30   mše svatá (Za farníky) 

9.00   NIKOLČICE – mše svatá 

10.30   mše svatá (Jan Urbánek, manželka, rodiče a sourozence) 

    
 

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. 
kontakt 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. 



 
* Ve středu večer mše svatá pro děti, a nejen pro ně a to v 17.30. Od 17.00 hodin budou mít na faře zkoušku zpěvu. 
Zveme všechny děti a mládež. 
* V pátek je večerní mše svatá o půl sedmé. Pro některé z vás bylo 18.00 hodin brzy a pro jiné zase v 19.00 hodina 
pozdě, tak zkusíme kompromis, a to tedy v 18.30. 
* V sobotu se koná v Žarošicích hlavní pouť tzv. Zlatá sobota. Autobus od nás pojede v 15.30 od autobusové 
zastávky a v 16.00 se potkáme společně nad Žarošicemi na rozcestí u školy a půjdeme společně do kostela. 
Po hlavní mši svaté pak prosíme hned nastupme do autobusu a pojedeme domů. Prosíme zvlášť mladé, ať už se 
pak nikde po mši nezdržují (kolotoče, zmrzlina, pivo, párky…) a hned i se sochou jdou do autobusu. 
V loňském roce se díky covidovým omezením společná pouť nemohla uskutečnit, tak toho nyní využijme. 
Prosíme, nezapomeňte si vzít i roušky, protože v kostele stále mají být, takže když se půjdeme poklonit k soše 
Panny Marie, tak je budeme muset mít nasazené. Venku ve volném areálu, snad už ne. Také připomínáme, že na 
tomto poutním místě si můžete vykonat svátost smíření. Těšíme se, že si to společně užijeme a prožijeme.  
Pěší poutníci mají sraz u bytovek v 10.00 hodin. 
* Sobotní úklid kostela: KRUPIČKOVÁ Marie, ul. U cihelny. 
* 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 %). 
 

SLOVO OTCE JIŘÍHO 
 

Přihlášky do náboženství, dávejte do schránky! Zájemci o vyučování náboženství, přijďte se domluvit za mnou. Dík 
 

VOLBY 2021 
 

Za 40 dnů nás čekají volby; můžeme počítat, že kampaň bude opět o něco pokleslejší, sliby velkolepější a osobnosti 
problematičtější. Odpovězme vytrvalou modlitbou. Připojte se ke 40denní modlitební kampani za volby, která začíná 
zítra v pondělí. Více informací najdete na www.cirkev.cz. 
 

BENEFIČNÍ KONCERT V BRNĚ 
 

Benefiční koncert se uskuteční tuto neděli 12. září 2021 v Brně v Denisových sadech od 16.00. Cílem koncertu je 
podpořit salesiánský projekt výchovy a vzdělávání nejchudších dětí ve Staré Zagoře. 
 
Program koncertu: 
 
16:00 Uvítání hostů, představení akce * 16:30 Koncert – SBM (Schola brněnské mládeže) 
17:30 Doprovodný program (diskuse, výstava) * 18:30 Koncert – Break Falls 
19:30 Doprovodný program (tradiční bulharské tance, soutěž) 
20:30 Koncert – Pavel Helan * 21:30 Dražba předmětů 
22:00 Ukončení akce 
 
Součástí koncertu bude také představení díla Salesiánů ve Staré Zagoře a v Bulharsku. Na koncertě bude možné 
přispět na tento projekt a také si za dobrovolný příspěvek vybrat z různých dárkových a upomínkových předmětů 
přímo z Bulharska. 
 

KURZY ALFA V BRNĚ 
 

Kurz Alfa je krátký úvod do současného praktického křesťanství. Každý, kdo přemýšlí o smyslu života, by měl dostat 
příležitost prozkoumat křesťanskou víru, mít možnost zeptat se na co chce a říct, co si myslí. Srdečně zveme na 
nejbližší běh kurzu alfa. Úvodní večer startuje už v pondělí 30. září 2021 v 19.00 v aule Martina Středy, ulice 
Mozartova 5 (roh s Jezuitskou), Brno. Více informací o brněnském kurzu najdete na brno.alfakurzy.cz. 
 

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 
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