
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 38/2021 
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích 

 

19. září 

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(…Poučoval své učedníky…) 

7.30   mše svatá (Radek Konečný – od ročníku) 

9.00   mše svatá NIKOLČICE 

10.30   mše svatá (Stanislava Čermáková, manžel, živá a zemřelá…) 

                                            

 

20. září 

Památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů, 
korejských mučedníků 

   Kostel sv. Vavřince, Klobouky u Brna, začátek v 16.00 hodin 

   Přednáška Jany Sieberové na téma „Domácí hospicová péče“ 

    

 

21. září 

Svátek sv. Matouše, 
apoštola a evengelisty 

7.00   mše svatá (Oldřich Dostál, bratry, 2 rodiče a švagrová) 

    

    

 

22. září 

Středa 25. týdne v mezidobí 

    

17.30   mše svatá nejen pro děti (Václav Pich, 2 sestry a rodiče) 

   po mši svaté jsou děti zvány na farní zahradu (hry, táborák) 

 

23. září 

Památka sv. sv. Pia z Pietrelciny, 
kapucínského kněze 

7.00   mše svatá (František Nevídal, manželka, vnuky Pavla a…) 

    

18.00   NIKOLČICE – mše svatá 

 

24. září 

Pátek 25. týdne v mezidobí 

7.00   mše svatá (Jaroslav Kaňa, manželka, rodina Kaňova a…) 

   pohřeb biskupa P. Esterky (informace viz níže) 

    

 

25. září 
Sobotní památka Panny Marie 

7.00   mše svatá (O. František Kryštof Hoffmann) 

    

    

 

26. září 

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(…Kdo není proti nám, je s námi…) 

7.30   mše svatá (Václav Nevídal, manželka, syn, snacha, rodina) 

9.00   NIKOLČICE – mše svatá 

14.00   hodová mše svatá (Za farníky) 

    

 

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. 



 
* V neděli (19. září) je pravidelná měsíční sbírka, díky za vaši štědrost.   
* Bohoslužby během týdne budou se změnami! 
* Ve středu večer mše svatá pro děti, a nejen pro ně v 17.30. Od 17.00 budou mít na faře zkoušku zpěvu. Zveme 
všechny děti a mládež. Když bude pěkné počasí, možnost jít na farní zahradu si něco zahrát, event. i  udělat táborák 
a opéct si vaše špekáčky. 
* V pátek nebude večerní ale ranní mše svatá. V tento den bude mít pohřeb mons. ThDr. Petr Esterka, emeritní 
brněnský pomocný biskup a titulární biskup čefalenský. Dopoledne v Brně a odpoledne v jeho rodných  Dolních 
Bojanovicích, Otec Jiří by se rád odpoledne tohoto pohřbu zúčastnil, a proto nebude večerní. I vám doporučujeme se 
zúčastnit pohřbu buď v Brně nebo v Dolních Bojanovicích. 
* Sobotní úklid kostela: NEČASOVÁ Marie, ul. Družstevní 
* Příští neděli (26. září) bude odpoledne hodová mše svatá. 
* 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 %). 
 
Svatební ohlášky: 
V sobotu 2. října 2021 budou oddáni Marek Havlík ze Šitbořic a Alexandra Stanová z Košic. 
 

SLOVO OTCE JIŘÍHO 

 

Mám radost, že jste přihlásili své děti do náboženství, ale to jen první krok, druhý je žít křesťansky a chodit 
na mše svaté. Ve středu na dětské mši určitě nebylo 22 dětí – tj. 1. a 2. třída (nebo pro ně to neplatí?) a 
třeťáci a čtvrťáci, tak zdaleka tu nebyli všichni. A o vyšších ročnících to už ani nemluvím. 
Páteční mše svatá pro mladé. Kromě scholy – minimum. 
Opravdu se spokojíme jen s nedělní bohoslužbou? Nemluvím ani o tom, že tu děti (nemyslím školkové), 
myslím ty školou povinné vidím tak málo… 
 

Rozpis výuky náboženství je na farních stránkách. 
 

VOLBY 2021 

 
Blíží se volby; můžeme počítat, že kampaň bude opět o něco pokleslejší, sliby velkolepější a osobnosti 
problematičtější. Odpovězme vytrvalou modlitbou. Připojme se k modlitební kampani za volby! 
 

POHŘEB BISKUPA ESTERKY 

 
Po vyřízení administrativních záležitostí byly převezeny do České republiky ostatky biskupa Petra Esterky. Za jeho 
život a službu poděkujeme při mši svaté v pátek 24. září 2021 v 9.30 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně a v 15.00 
v kostele sv. Václava v jeho rodišti v Dolních Bojanovicích. Rozloučení v katedrále bude možné sledovat také na 
YouTube Katedrála Petrov. 
 

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 hodin 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 

FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 38/2021 
 

https://www.farnostsitborice.cz/bohosluzby/nabozenstvi/
https://www.youtube.com/channel/UCwxyRL4s0sQnIXq_ImNRBBw
http://brno.alfakurzy.cz/

