
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 41/2021 
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích 

 

10. října 

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(…U Boha je možné všechno…) 

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

9.00   mše svatá NIKOLČICE 

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

                                      

 

11. října 

Pondělí 28. týdne v mezidobí 

    

    

    

 

12. října 

Úterý 28. týdne v mezidobí 

7.00   mše svatá (Živá a zemřelá rodina Kaňova, Tomancova a…) 

  

    

 

13. října 

Středa 28. týdne v mezidobí 

7.00   mše svatá (Za zemřelého Josefa a Marii Vozdeckých) 

   Fatimský den v Žarošicích, mše svatá v 18.00, odjezd bus 16.30 

                   večerní mše svatá pro děti nebude!!! 

 

14. října 

Čtvrtek 28. týdne v mezidobí 

7.00   mše svatá (Veronika Tesařová, manžel, dcera, 2 syny, švagr) 

18.00   NIKOLČICE – mše svatá 

   

 

15. října 

Památka sv. Terezie od Ježíše, 
panny a učitelky církve 

    

18.30   mše svatá (Jenovéfa Kuchyňková a za zemřelé z ročníku…) 

    

 

16. října 

Sobotní památka Panny Marie 

7.00   mše svatá (Františka Viktorinová, manžel, 3 rodiče, rodina) 

    

    

 

17. října 

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(…Co chcete abych pro vás udělal?…) 
 

MISIJNÍ KOLÁČ před kostelem 

7.30   mše svatá (Poděkování za 40 let společného života) 

9.00   NIKOLČICE – mše svatá 

10.30   mše svatá (Za farníky) 

   Brno-Petrov 16.00 - zahajovací mše k zahájení synody 

 

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. 



 
* Bohoslužby během týdne budou se změnou! 
* Ve středu večer nebude mše svatá pro děti a také nebude náboženství 3. a 4. třídy. Zároveň v Žarošicích bude 
poslední fatimský den. Doporučujeme! 
* V pátek bude večerní mše svatá, na kterou zveme především mládež a také biřmovance. 
* Sobotní úklid kostela: VOZDECKÁ Oldřiška, ul. Nikolčická. 
* Příští neděli bude misijní koláč. Opět chceme požádat nejen ženy o napečení různých dobrot a pochutin, které 
budeme nabízet před kostelem za dobrovolný dar pro misie. Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost. Kvůli koordinaci a 
rovnoměrnosti nabídky prosíme ty, kteří chtějí přispět o informační domluvu s Petrem – nutné! 
 
* 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 %). 
 

PROSBA Z PROGLASU 
 

Milí přátelé, letní období, které je za námi, nám kromě sluncem zalitých vzpomínek zanechalo i pořádnou díru v 
našem rozpočtu. Jak víte, žijeme pouze z vašich darů. Během letních měsíců dochází pravidelně k jejich poklesu, 
který byl tentokrát velmi citelný a významně omezuje už i naši běžnou činnost. Proto vás chci poprosit o mimořádný 
dar na provoz Radia Proglas. Děkuji vám za vaši stálou a věrnou podporu, bez níž se opravdu neobejdeme. Přispět 

můžete na náš dárcovský projekt na darujme.cz nebo na účet číslo: 4200043003/5500 Raiffeisenbank a.s. 
 

 

  S vděčností, že spolu vytváříme dílo Proglasu, Pavel Mikšů, šéfredaktor Radia Proglas 
 

VEČER CHVAL 

 
V pátek 15. října bude v kostele sv. Václava v Hustopečích večer chval, který začne v 18.45 hodin po mši svaté. 
 

ŽAROŠICE 

 
Ve čtvrtek 13. října se koná v Žarošicích poslední fatimský den. Začátek mše svaté je v 18.00 a hlavním celebrantem 
bude biskup Pavel Posád. Odjezd autobusu je v 16.30 hodin. Jsou místa i pro nepřihlášené... 
 

MODLITBA ZA NOVÉHO DIECÉZNÍHO 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. 
 

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. 
 
Pozvání českých a moravských biskupů k synodálnímu procesu si můžete přečíst zde. 

Vytvořil PeK 
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https://www.darujme.cz/projekt/1203413
https://www.mska-akademie.cz/
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211005pozvani-biskupu-k-synodalnimu-procesu

