
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 30/2022 
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích 

 

24. července 
 

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(...Každý, kdo hledá, nalézá...) 

7.30    mše svatá (Za farníky) 

     

10.30    mše svatá (Marie Novotná, rodiče, František Urbánek, rodina) 

15.00    NIKOLČICE – hodová mše svatá (...) 

 

25. července 
 

Svátek sv. Jakuba, apoštola 

    

    

  18.00 - modlitba večerních chval breviáře v kostele   

 

26. července 
 

Památka sv. Jáchyma a Anny 

   

   

    

 

27. července 
 

Památka sv. Gorazda a druhů 

  

    

  

 

28. července 
 

Čtvrtek 17. týdne v mezidobí 

   

    

    NIKOLČICE – mše svatá nebude 

 

29. července 
 

Památka sv. Marty, Marie a Lazara 

    

15.00   pohřeb p. Jindřich Vozdecký 

   od 18.00 do 19.00 tichá eucharistická adorace 

 

30. července 
 

Sobotní památka Panny Marie 

    

7.00 mše svatá (František Matuška, otec, celá živá a zemřelá rodina) 

  

 

31. července 
 

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(...Dejte si pozor před chamtivostí...) 

7.00   mše svatá (Za farníky a také za poutníky do Medžugorje) 

8.30 NIKOLČICE – mše svatá (Josefa Jelínková, syn, 2 dcery…) 

10.30   mše svatá není !!! 

   10.00 odjezd poutníků do Medžugorje od OÚ 
 

Každý den v 21.00 jeden Zdrávas za farnost. Každý pátek v 15.00 hodin se můžeme (nejen) na vyhlídce na 
Domaninách pomodlit Korunku k Božímu milosrdenství za obec Šitbořice a její obyvatele – jde o přímluvnou modlitbu. 

 

kontakt na O. Jiřího: 731 619 807     ***     děkanství Hustopeče: P. Jan Nekuda – mobil 723 529 476 
kontakt pro turisty, kteří mají zájem o prohlídku kostela – 608 870 746 (Krupička Petr) 

 

INFORMAČNÍ SERVIS 
 

Začíná doba výletů a dovolených – nezapomínejte nám posílat pohledy z míst, které navštívíte. 

 
 

* Dnes (24.7.) je světový den prarodičů a seniorů. 
* V pondělí večerní chvály ZMĚNA už v 18.00 v kostele. 
* V pátek v 15.00 hodin requiem za pana Jindřicha Vozdeckého. Pamatujme na zemřelého i celou rodinu ve svých 
modlitbách, modlitba růžence za Ukrajinu nebude, od 18 do 19 hodin tichá eucharistická adorace. 



* Příští neděli bude ZMĚNA, u nás pouze jedna mše svatá, a to ráno v 7.00. V Nikolčicích pak v 8.30. 
* Sobotní úklid kostela: ZOUBKOVÁ Ludmila, ul. Osvobození. 

 
 

II. SVĚTOVÝ DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ 
 

Dnes v neděli 24. července je II. světový den prarodičů a seniorů. Ti mohou získat plnomocné odpustky za obvyklých 
podmínek. Lze je získat také pro duše v očistci. Plnomocné odpustky můžou získat také ti věřící, kteří věnují dostatek 
času návštěvě starých lidí v nouzi nebo v nesnázích, ať už osobně nebo virtuálně. 
Mohou je získat také staří lidé, kteří jsou nemocní, a všichni ti, kteří se z vážného důvodu nemohou vzdálit ze svých 
domovů a duchovně se zapojí do bohoslužeb Světového dne seniorů, přičemž obětují Bohu své modlitby, bolesti a 
utrpení. Poselství papeže Františka ke II. Světovému dni prarodičů a seniorů najdete zde. 
 
PODĚKOVÁNÍ Z MERY’S MEALS za částku 4.445 Kč, které se vybrali za výborné s láskou vytvořené bramborové 
placky na Farním dnu. Tato věnovaná částka zajistí celoroční stravu pro 9 potřebných dětí. Velké díky všem dárcům. 
 

 
PĚŠÍ POUT DO BOŘETIC 

 
Dnes v neděli 24. července je poutní mše svatá v Bořeticích, mše svatá je v 10.00 hodin, hlavním celebrantem je 
P. Jiří Mikulášek, svátostné požehnání pak v 15.00 hodin. 
 

SLOVO OTCE JIŘÍHO 
 

V neděli – odjíždíme na pouť do Medžugorje. Bohoslužba bude jen jedna, a to o půl hodiny dříve než obvykle. Tedy 
ráno v sedm hodin, další mše svatá pak o půl deváté v Nikolčicích a v deset je tedy odjezd od Obecního úřadu. 
V noci bychom měli přijet na místo určení a tam se dovíme další podrobné informace. Pokud potřebujete ještě se na 
něco zeptat, tak se obraťte na pana varhaníka. 
 

Je možnost se přihlásit do teologického kurzu, který je zaměřen na společenství duchovní život, na službu (akolyta, 
lektor, katecheta) a také osobní rozhled. Přihlásit se můžete do 15. září. Informace a podrobnosti jsou na stránkách 
biskupství, nebo si o tom můžete povyprávět s panem farářem. 
 
 

VÝSTUPY ZE SYNODÁLNÍHO PROCESU V BRNĚNSKÉ DIECÉZI na stránkách biskupství. 
 

INFORMACE Z PETROVA 
Nový diecézní biskup Pavel Konzbul jmenoval nového generálního vikáře. Stal se jím P. Pavel Kafka, který dosud 
pečoval o fond PULS. Biskupským vikářem pro pastoraci a vzdělávání se k 1. srpnu stane dosavadní 
velkomeziříčský farář a děkan P. Pavel Šenkyřík. Emeritní biskup Vojtěch Cikrle byl jmenován biskupským vikářem 
pro duchovní život kněží a jáhnů. 
 

VÝZVA BISKUPŮ K SITUACI NA UKRAJINĚ 
 

Sestry a bratři, věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom se vzhledem k závažnosti k 
celé situaci na Ukrajině společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží moc, modlili takto: 
 

Dobrý a milosrdný Bože, Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme 
do Tvých rukou. Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině. 
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. 
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí. 
Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět. 
Otče náš, …Amen.         Zdrávas, Maria, …Amen. 
Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás. Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás. 
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás. Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás. 
Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás. Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás. 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 
Zároveň vyzýváme k tomu, abychom obvyklý páteční půst obětovali na tento úmysl, a to až do té doby, než se 
situace uklidní.                                                                                                                                                                                                      Vytvořil PeK 

 

FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 30/2022 
 

https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/349_00349/220510-poselstvi-papeze-frantiska-ke-svetovemu-dni-prarodicu-a-senioru-24-cervence-2022-cz-kor.pdf
https://www.biskupstvi.cz/2022-05-16-vystupy-ze-synodalniho-procesu

