
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 39/2021 
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích 

 

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   mše svatá NIKOLČICE 

14.00   hodová mše svatá (Za farníky) 

   15.00 – 17.00 bude otevřená kostelní věž k prohlídce                                         

 

27. září 

Památka sv. Vincence z Paula, 
kněze 

    

    

    

 

28. září 

Slavnost sv. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, 
hlavního patrona českého národa 

7.30   mše svatá (Terezie Konečná, manžel a syn) 

9.00   NIKOLČICE – mše svatá 

    

 

29. září 

Svátek sv. Michaela, Gabriela a 

Rafaela, archandělů 

    

17.30   mše svatá nejen pro děti (Marie Metelková, manžel, snacha) 

    

 

30. září 

Památka sv. Jeronýma, 
kněze a učitele církve 

7.00   mše svatá (Vlastimil Ondrůj, živé a zemřelé z ročníku 1948) 

    

   

 

1. října 

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, 
panny a učitelky církve 

   dopoledne svátostné návštěvy nemocných 

18.30   mše svatá (Františka Dvořáková, manžel, dcera a rodiče) 

   po mši svaté litanie k Srdci Ježíšovu, zasvěcení a požehnání 

 

2. října 

Památka svatých andělů strážných 

7.00   mše svatá (Živá a zemřelá rodina Hanákova a Hirschova) 

    

    

 

3. října 

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(…Bral je do náručí a žehnal jim…) 
 

DÍKŮVZDÁNÍ ZA ÚRODU 

7.30   mše svatá (Jenovéfa Konečná, manžel, 2 rodiče) 

9.00   NIKOLČICE – mše svatá 

10.30   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 (26. září) slavíme výroční den posvěcení našeho kostela. 
* Bohoslužby během týdne budou se změnou! 
* V úterý je státní svátek a zároveň Den věží a rozhleden (u nás bude věž kostela přístupná od 15.00 do 16.00) 
bohoslužby budou v 7.30 u nás a v 9.00 v Nikolčicích. 
* Ve středu večer mše svatá pro děti, a nejen pro ně v 17.30. Od 17.00 hodin budou mít na faře zkoušku zpěvu. 
* V pátek po večerní mši svaté bude setkání s biřmovanci – nezapomeňte! 
* Sobotní úklid kostela: HUTÁKOVÁ Bohumila, ul. Osvobození. 
* Příští neděli (26. září) bude díkůvzdání za úrodu, tak prosíme abyste během pátku odpoledne a soboty dopoledne 
mohli přinést plody z vašich polí a zahrádek a jako vloni upřednostňujeme zavařeniny a konzervované potraviny. A 
během týdne bychom pak tím, co přinesete obdarovaly Komunitu Betlém. Díky moc.   
* 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 u nás 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? Nemlu-
vím ani o tom, že tu děti (nemyslím školkové), myslím ty školou povinné vidím tak málo… 
 

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! 
 

MODLITBA ZA NOVÉHO DIECÉZNÍHO BISKUPA 

 
Milé sestry, milí bratři, 
jak už víte, pro dosažení 75 let věku jsem zaslal papeži Františkovi svou abdikaci a prosím vás, abyste jeho 
rozhodování o budoucnosti brněnského biskupského stolce provázeli svými modlitbami. Pokud se chcete modlit 
společně, můžete použít modlitbu uvedenou níže. 

 
Váš biskup Vojtěch 

 
Modlitba za nového biskupa: 
 

Bože, Dobrý pastýři, 
svěřujeme ti jmenování nového brněnského diecézního biskupa a prosíme: 
veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou za tuto volbu odpovědnost. 
Dej nám takového biskupa, který bude tvým obětavým a věrným služebníkem 
a bude usilovat o to, co se ti líbí a co je k prospěchu Božího lidu i celé církve. 
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. 
Amen. 

S církevním schválením Biskupství brněnského čj. Ep/701/21 ze dne 8. 9. 2021 
 

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. 

Vytvořil PeK 
 

FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 39/2021 
 

http://brno.alfakurzy.cz/

