
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 34/2022 
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích 

 

21. srpna 
 

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(Usilujte, abyste vešli těsnými dveřmi..) 

7.30   mše svatá (Za farníky) 

9.00  NIKOLČICE – mše svatá (P. Karel Mach) 

10.30   mše svatá (Josef Čermák, manželka, živá a zemřelá rodina) 

  

 

22. srpna 
 

Památka 
Panny Marie Královny 

    

    

  18.00 - modlitba večerních chval breviáře v kostele   

 

23. srpna 
 

Úterý 21. týdne v mezidobí 

7.00   mše svatá (Růžena Fišerová, bratr a rodiče) 

   

    

 

24. srpna 
 

Svátek sv. Bartoloměje, 
apoštola 

7.00   mše svatá (...) 

    

  

 

25. srpna 
 

Čtvrtek 21. týdne v mezidobí 

7.00   mše svatá (Štěpánka Kaňová, manžel, Jiljí Kaňa, manželka…) 

    

18.00    NIKOLČICE – mše svatá (Tomáš a Vladimír Tihlaříkovi) 

 

26. srpna 
 

Pátek 21. týdne v mezidobí 

    

18.30   mše svatá (Jenovéfa a Václav Kaňovi, Marie a Josef Vozdečtí) 

   po mši svaté tichá eucharistická adorace 

 

27. srpna 
 

Památka sv. Moniky 

7.00   mše svatá (Jaroslav Urbánek a zemřelá rodina Urbánkova...) 

 PŘEDKLÁŠTEŘÍ u TIŠNOVA – 18. diecézní pouť rodin (10.00 – 15.30) 

19.00 BOŘETICE večer chval s přímluvnou modlitbou, modlitbou za uzdravení 

 

28. srpna 
 

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(...Snažte se vejít úzkými dveřmi...) 
 

sv. Augustina, žehnání školních 
aktovek 

7.30   mše svatá (Josef Konečný, manželka, 2 rodiče a bratr Jan) 

9.00   NIKOLČICE – mše svatá (Jan Šťavík, manželka a 2 syny) 

10.30   mše svatá (Za farníky) 

 od 11.30 farní kavárna na farní zahradě 

 

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. 
 

* Dnes (21.8.) je pravidelná měsíční sbírka na provoz farnosti. Díky za vaše dary. 
* V pondělí brigáda na úklid fary, večerní chvály ZMĚNA už v 18.00 hodin v kostele. 
* Celý týden budou bohoslužby v prázdninovém režimu. 
 



* V pátek od 17 hodin modlitba růžence za Ukrajinu a po mši bude tichá eucharistická adorace. 
* Příští neděli bude při druhé mši svaté žehnání školních aktovek s požehnáním školáků a po mši svaté bude na farní 
zahradě připravena farní kavárna na kterou jste zváni – těší se na vás pořadatelé. 
* Sobotní úklid kostela: NOVÁKOVÁ Jana, ul. Kuchyňka. 
 

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: 
 
 10.15 pontifikální mše svatá – brněnský diecézní biskup Pavel Konzbul. 
 od 12.15 hodin duchovní i doprovodný program pro všechny generace 
 15.30 Zakončení pouti, požehnání. Podrobný program na stránkách biskupství. 
 
 

LOVO OTCE JIŘÍHO 
 

Jak víte, tak bude v naší farnosti biřmování v sobotu 17. září, mše svatá začne v 10.00. Hlavním celebrantem bude 
náš biskup otec Pavel Konzbul. Rád bych ho pak pozval na faru na oběd. Už asi měsíc se na faře dělají menší 
stavební úpravy, a tak je zapotřebí zaprášenou faru uklidit. Jde o umývání oken, dveří, vyhnání pavouků…, sundání a 
pověšení záclon a spoustu jiné práce, které moc jako chlap nevidím. Proto bych rád udělal velkou uklízecí brigádu na 
faře v pondělí 22. srpna. Prosím poznačte si toto datum do svých diářů a přijďte v co největším počtu. Zvu mladé lidi, 
budou mít ještě prázdniny, tedy biřmovance a samozřejmě moudré a zkušené tetičky, které vidí právě to, co my 
chlapi ne. Čím nás bude víc, tím bude úklid fary rychlejší. Předem děkuji. 
 

A také už teď vás zvu v neděli 28. srpna do kostela. Po mši svaté v 10.30 na farní zahradě bude posezení u kávy. 
Káva bude za 15 Kč a zákusky na stolech k rozebrání a snězení (to všechno pořadatelé zařídí). Plakátek je na 
nástěnce. Bude příležitost chvíli spolu pobýt a povyprávět a pak jít na řízky domů. 
 

Připomínám, že je možné se přihlásit na Teologický kurz, který je velmi dobrý osobní vzdělání a jinak pro ty, kdo 
chtějí vyučovat náboženství, přinášet Eucharistii nemocným… prostě aktivně se zapojovat do dění farnosti. 
Vlastně i skrze tento kurz je možné pak přinášet, nového Ducha do naší farnosti, skrze nové inspirace, které zde 
načerpáte. Přihlášky pro zájemce jsou buď u mě, nebo si je můžete stáhnout na stránkách biskupství, vyplnit a po 
mém potvrzení odeslat na biskupství. Kdo se rozhodne elektronicky, tak odkaz je na stránkách biskupství, nebo stačí 
říct mně a já mu pošlu konkrétní odkaz na mail. 
 

Ve dnech 2.10. až 9.10. 2022 je možné jet na pouť do Medžugorje. Je to v době, kdy církev slaví památku Panny 
Marie Růžencové. Odjezd na pouť by byl 2. října z neděle na pondělí a návrat domů v neděli 9. 10. v ranních 
hodinách. Zájemce prosím, aby se zapsali na papír, který je na stolíku pod kůrem. Přihlašování je do 4. září, 
abychom věděli, zda se autobus obsadí. Předpokládaná cena tam i zpět je cca 2600,- Kč. Podrobné informace vám 
event. řekne p. varhaník. 
 

Vzadu na stolíku jsou přihlášky do náboženství. Vyplněné prosím dát do schránky na faře. A stále mně chybí spousta 
biřmovacích lístků. Tak žádám biřmovance, kteří tak ještě neučinili, aby je co nejdřív vyplnili a dali také do schránky. 
 

VÝSTUPY ZE SYNODÁLNÍHO PROCESU V BRNĚNSKÉ DIECÉZI na stránkách biskupství. 
 

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 
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https://www.biskupstvi.cz/2022-06-22-pout-rodin-v-predklasteri
https://kc.biskupstvi.cz/teologicky-kurz-2022-2023/
https://www.biskupstvi.cz/2022-05-16-vystupy-ze-synodalniho-procesu

