
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 42/2021 
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích 

 

17. října 

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

MISIJNÍ KOLÁČ před kostelem 
 

 

(…Co chcete abych pro vás udělal?…) 

7.30   mše svatá (poděkování za 40 let společného života) 

9.00   mše svatá NIKOLČICE 

10.30   mše svatá (Za farníky) 

    Brno-Petrov 16.00 - zahajovací mše k zahájení synody                                  
 

+ + + začíná diecézní fáze synody o synodalitě + + + 
 

18. října 

Svátek sv. Lukáše, evangelisty 

    

    

    

 

19. října 

Úterý 29. týdne v mezidobí 

7.00  mše svatá (Vladimír Drabálek, manželka, Marie Sáčková, manžel) 

  

    

 

20. října 

Středa 29. týdne v mezidobí 

    

17.30   mše svatá nejen pro děti (Josef Zoubek, manželka a syn) 

                    

 

21. října 

Čtvrtek 29. týdne v mezidobí 
Bl. Karla Rakouského 

7.00   mše svatá (František Marek, manželka, 2 zetě) 

18.00   NIKOLČICE – mše svatá 

   

 

22. října 

Pátek 29. týdne v mezidobí 
sv. Jana Pavla II. 

    

19.00   mše svatá (Na úmysl dárce) 

    

 

23. října 

Sobotní památka Panny Marie 

7.00   mše svatá (Poděkování za 80 let života a 55 let manželství) 

    

    

 

24. října 

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

den modliteb za misie 
 

(Co chceš abych pro tebe udělal?…) 

7.30   mše svatá (Za farníky) 

9.00   NIKOLČICE – mše svatá 

10.30   mše svatá (Antonie Svobodová, rodina Kaňová a Urbánková) 

    

 

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 pravidelné 
* Ve středu večer bude mše svatá nejen pro děti. 
* V pátek bude večerní mše svatá, na kterou zveme především mládež a také biřmovance. 
* Sobotní úklid kostela: NOVÁKOVÁ Marie, ul. Břízová 
* Příští neděli bude sbírka na misie. Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost. 
* 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 

 
SYNODA O SYNODALITĚ 

 
Aktuální informace a výzvy týkající se celocírkevní synody o synodalitě „Za synodální církev: společenství, 

spoluúčast a poslání“, kterou zahájil papež František 10. října 2021, najdete na cirkev.cz a na biskupstvi.cz/synoda. 
Diecézní fázi synody zahájí při pontifikální bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově diecézní 
biskup Vojtěch Cikrle v neděli 17. října v 16.00 – bude ji přenášet Radio Proglas, a bude dostupné i na YouTube 
kanále Katedrály Petrov. 
Diecézním koordinátorem pro synodální konzultaci XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody byl 
jmenován biskup Pavel Konzbul. 

Byli bychom rádi, aby několik synodálních skupinek vzniklo i v naší farnosti. Farní synodální skupiny se mají 
setkat do konce ledna 2022 třikrát a mají skrze modlitbu, naslouchání a vzájemné sdílení prožívat synodální cestu. 
Pomocí jim bude desatero témat, které naleznete zde. Ta budou ovšem ještě detailněji rozpracována. Méně početné 
farnosti mohou mít skupinu společnou. Snahou je oživení dialogu a také získání podnětů, které skupinka na závěr 
shrne formou vyplnění tematického dotazníku. Pozvání k synodální cestě od našich biskupů si můžete přečíst zde.  

 
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. 

 
 

Vytvořil PeK 
 

FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 42/2021 

https://www.darujme.cz/projekt/1203413
https://www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023
https://www.biskupstvi.cz/synoda
https://www.youtube.com/channel/UCwxyRL4s0sQnIXq_ImNRBBw
https://www.youtube.com/channel/UCwxyRL4s0sQnIXq_ImNRBBw
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211008narodni-synodalni-tym-a-hlavni-temata-synody-2021-2023
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211005pozvani-biskupu-k-synodalnimu-procesu

