
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 31/2022 
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích 

 

31. července 
 

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

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

7.00    mše svatá (Za farníky a 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 

 

1. srpna 
 

Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori 
biskupa a učitele církve 

    

    

  18.00 - modlitba večerních chval breviáře v kostele   

 

2. srpna 
 

Úterý 18. týdne v mezidobí 

   

   

    

 

3. srpna 
 

Středa 18. týdne v mezidobí 

  

    

  

 

4. srpna 
 

Památka sv. Jana Maria Vianneye, 
kněze 

   

    

    NIKOLČICE – mše svatá nebude 

 

5. srpna 
 

Pátek 18. týdne v mezidobí 

    

    

   od 17 hodin v kostele modlitba celého růžence za Ukrajinu 

 

6. srpna 
 

Svátek Proměnění Páně 

    

    svatba 

  

 

7. srpna 
 

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(...Neboj se, malé stádce! ...) 

7.30   mše svatá ??? (vysvětlení viz níže) 

9.00   NIKOLČICE – mše svatá () 

10.30   mše svatá není !!! 

   
 

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 
 

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

 
* V pondělí večerní chvály ZMĚNA už v 18.00 hodin v kostele, jinak celý týden nebudou bohoslužby 
* V pátek od 17.00 hodin modlitba celého růžence za Ukrajinu. 
* Sobotní úklid kostela: LEJSKOVÁ Iveta, ul. Osvobození. 

 



 

SLOVO OTCE JIŘÍHO 
 

Dnes po desáté hodině s některými z vás odjíždím na týden na světové setkání nejen mládeže do Medžugorje. 
Prosím o modlitbu za nás a také my, se budeme za vás tam modlit. 
 

Návrat by měl být příští neděli v brzkých ranních hodinách. Rád bych v neděli pak sloužil mši svatou u nás v 7.30 a 
pak v devět hodin v Nikolčicích. Mše svatá o půl jedenácté by pak nebyla. Pokud bychom to nestihli se vrátit na půl 
osmou, tak pak by byla právě ta mše svatá o půl jedenácté. Takže ráno naslouchejte zvonění zvonů a podle toho 
poznáte, zda tu již jsme nebo ještě ne. 
 
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. 
 
 

POUŤ NA KLIMENTEK KE SV. GORAZDOVI 

 
Dne 27. července jsme si připomněli svátek sv. Gorazda, nástupce sv. Metoděje na arcibiskupském stolci a prvního 
světce z našeho rodu. K uctění jeho památky se koná pouť tuto neděli 31. července 2022 na Hoře sv. Klimenta v 
Chřibech u Koryčan (okres Uherské Hradiště). Program bude zahájen ve 13.00 slavnostní liturgií východního obřadu 
ve staromoravském a českém jazyce, kterou bude sloužit P. Milan Vavro, děkan Ze Slavkova. Liturgické zpěvy 
přednese Moravský cherubínský sbor. V 15.00 bude přednáška Mgr. Jany Bártkové na téma "Šebestián Kubínek – 
apoštol modlitby a dobré knihy." 
 

18. DIECÉZNÍ POUŤ RODIN se uskuteční v sobotu 27. srpna 2022 nově v areálu kláštera Porta coeli v Předklášteří 
u Tišnova. Pro celé rodiny bude připraven bohatý duchovní i doprovodný program. 
 
 

VÝSTUPY ZE SYNODÁLNÍHO PROCESU V BRNĚNSKÉ DIECÉZI na stránkách biskupství. 
 

SVATÁ FILOMÉNA aneb znovuobjevená pomocnice na problémy dnešní doby 

Rádi bychom představili mladou světici, pannu a mučednici Filoménu, pocházející z nejranějších dob církve, jejíž 
sochu najdeme v našem kostele na pravé straně chrámové lodi. Svatá Filoména získala mimořádnou úctu papežů, 

biskupů, světců i mystiků. Papež Řehoř XVI. se k ní utíkal jako k „divotvůrkyni“ 19. století. Svatý Jan Maria Vianney ji 
přičítal všechny své zázraky a prohlašoval: 

“Já jsem nikdy nežádal svoji drahou malou světici, aniž by na to nebyla odpověděla svou přímluvou.“ 
 

Kdo byla sv. Filoména? 
Filoména žila patrně ve 2. nebo 3. století. Oba její rodiče přijali tajně křesťanství a své dceři dali jméno Philumena – 
Nositelka světla. Její krása oslnila římského císaře Diokleciána natolik, že chtěl čtrnáctiletou dívku získat pro sebe. 
Mladičká křesťanka se však zaslíbila Kristu. Nepomohly sliby ani hrozby. Po čtyřicetidenním žalářování podstoupila 

mučení a bičování, byla vhozena do Tibery s kotvou na krku, smrtelně zraněna jedovatými šípy, ale pokaždé vyvázla 
bez úhony. Rozhněvaný císař jí nakonec dal setnout hlavu. Když zemřela, bylo jí kolem čtrnácti let. Její ostatky našli 
archeologové roku 1802 v Priscilliných katakombách. Jejími atributy jsou šípy a kotva. 10. srpen je den mučednické 

smrti – v tento den slavíme sv.  Vavřince - 11. srpen – liturgická oslava. 
 

Svatá Filoména je patronkou dětí, novorozenců, mládeže, dívek, ochránkyní mladých manželských párů, podporou 
nemocným a trpícím, kterým přináší úlevu a útěchu, velkou pomocnicí studentů a kandidátů zkoušek, přímluvkyní 
podnikatelů a pomocnicí ve finančních potřebách a obtížích, pomocnicí ke konverzím a návratům ke svátostem, 

patronkou Živého růžence, mocnou přímluvkyní ve všech beznadějných záležitostech. 
 
 

Hlavní formou úcty ke sv. Filoméně je devítidenní novéna, též silně doporučovaná sv. Janem Maria Vianneyem. 
Novéna se samozřejmě neomezuje na určité záměry, její modlitba se však doporučuje především při problémech v 

rodinách, zvláště za děti a mládež, a při finančních a existenčních starostech. 
Modlitbu umocňuje denní účast na mši sv. s přijetím sv. Eucharistie. 

Doporučuje se ji modlit zvláště ve dnech 2. až 10. ledna (přede dnem jejího narození), 3. až 11. srpna (přede dnem 
její mučednické smrti). Měsíční novény mohou probíhat od 3. do 11. dne každého měsíce. 

 
Jedním z důvodů znovuoživené úcty ke svaté Filoméně je jistě i to, že svět 21. století nutně potřebuje obnovit 

křesťanskou autenticitu, statečnost i mravnost. Nejvíce je ohrožena mladá generace, a právě jí je svatá Filoména 
připravena vyprosit potřebnou pomoc a milosti, vždyť je patronkou dětí a mladých. Svatá Filoména své věrné nikdy 

nezklamala. Nabízí pomoc i dnes – tak pokud tuto pomoc z nebe neodmítneme, 
máme možnost se v tyto dny, tj. od 3. do 11. srpna pomodlit se novénu ke svaté Filoméně – text najdete zde. 

 
 

https://www.biskupstvi.cz/2022-05-16-vystupy-ze-synodalniho-procesu
https://www.farnostsitborice.cz/wp-content/uploads/clanky/sv-filomena-novena.pdf


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 - 31/2022 
 


