
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 40/2021 
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích 

 

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   mše svatá NIKOLČICE 

10.30   mše svatá s poděkováním za úrodu (Za farníky) 

                                      

 

4. října 

Památka sv. Františka z Asisi 

    

    

    

 

5. října 

Úterý 27. týdne v mezidobí 

7.00   mše svatá (Vozdecký František, manželka, celá živá a zemřelá…) 

  

    

 

6. října 

Středa 27. týdne v mezidobí 

14.30   NIKOLČICE – pohřeb p. Eliška Bílková 

17.30   mše svatá nejen pro děti (František Tesař, manželka a duše…) 

    

 

7. října 

Panny Marie Růžencové 

7.00   mše svatá (Rodina Ramljakova, za jejich zdraví a zemřelé…) 

   NIKOLČICE – večerní mše nebude 

   

 

8. října 

Pátek 27. týdne v mezidobí 

7.00   mše svatá (Jan a Karla Lejskovy, živá a zemřelá rodina) 

    

    

 

9. října 

Sobotní památka Panny Marie 

7.00   mše svatá (Václav Nevídal, manželka a rodiče) 

    

    

 

10. října 

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(…U Boha je možné všechno…) 

7.30   mše svatá (Za živé a zemřelé z ročníku 1961) 

9.00   NIKOLČICE – mše svatá 

10.30   mše svatá (František Urbánek, manželka, syn, zeť, celá…) 

    

 

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 (3. října) je díkůvzdání za úrodu, pokud byste ještě chtěli nějaké dary věnovat můžete je nosit ještě  během 
pondělí na faru pod přístřešek a v úterý se všechno odveze do Diakonie Betlém. Díky všem za dary. 
* Bohoslužby během týdne budou se změnou! 
* 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 nebude večerní mše svatá! 
* Sobotní úklid kostela: ZOUBKOVÁ Marie, ul. Divácká 
* 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 %). 
 

VOLBY 2021 

 
Parlamentní volby proběhnou v pátek a sobotu 8. a 9. října. Jako křesťané máme povinnost jít k volbám. 
Naši biskupové nám připomínají: Křesťan by neměl volit jen podle osobních preferencí, ale měl by mít vždy na zřeteli 
obecné dobro, a tím i křesťanskou lásku k bližnímu. Je třeba dobře rozmýšlet nad prezentovanými volebními 
programy a prohlášeními, abychom nepodporovali ty, jejichž úmysly jsou v rozporu s katolickým učením, například 
v oblasti morálky, spravedlnosti či záměry Stvořitele s člověkem. 

 
Pozvání k osobní modlitbě: 
Bože, ty všechno řídíš s obdivuhodnou moudrostí a láskou; dovoláme se tvé prozřetelnosti a prosíme tě 
za naši vlast, ve které žijeme a kterou milujeme: dej nám i našim spoluobčanům rozvážnost a moudrost, abychom 
zvolili takové poslance, kteří budou usilovat o skutečné blaho celé naší společnosti. 
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. 

 
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 
 

TEOLOGICKÉ VEČERY V BRNĚ 

 
Další teologické večery se uskuteční ve čtvrtek 7. října 2021. Od 17.30 bude přednášku doc. Dr. Petra Marečka, 
Th.D. s názvem „Samaritánka, žena, která je v rozhovoru s Ježíšem vedena k postupnému poznání víry, o níž 
okamžitě vydává misijní svědectví“. Od 18.45 se bude možné s doc. Ing. Dr. Pavlem Kopečkem, Th.D. zamýšlet nad 
tématem s názvem „Liturgie v době pandemie covid-19?“ Večer se bude konat v sále Biskupství brněnského v Brně, 
na Petrově 2. 
 

Cyrilometodějská křesťanská akademie nabízí v zimním semestru pro všechny zájemce bez rozdílu věku MOBILNÍ 
UNIVERZITU, vzdělávací přednášky o základech katolické víry formou autobusových zájezdů do Tetína a Svatého 
Jana pod Skalou, na Velehrad, do Olomouce a na Svatý Kopeček a na pouť do Filipova. Přednášky probíhají během 
jízdy a po absolvování kurzu je možné získat certifikát, případně pokračovat v dalším vzdělávání. 
Podrobnosti na https://www.mska-akademie.cz. 
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Vytvořil PeK 
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