
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 36/2022 
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích 

 

4. září 
 

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(Kdo se nezřekne všeho...) 

7.30   mše svatá (Vlastimil Ondrůj, žena Františka a za ročník 1948) 

9.00   NIKOLČICE – mše svatá (Za farníky) 

10.30   mše svatá (Rodina Ramljakova, zdraví a ochranu P Marie...) 

  

 

5. září 
 

Pondělí 23. týdne v mezidobí 

    

 18.00 - modlitba večerních chval breviáře v kostele   

  19.00 – modlitební společenství nad Písmem svatým (KLAS) 

 

6. září 
 

Úterý 23. týdne v mezidobí 

7.00   mše svatá (Antonie Vozdecká, manžel, živá a zemřelá rodina) 

   

    

 

7. září 
 

Středa 23. týdne v mezidobí 

    

17.30   mše svatá (Marie Kaňová, manžel Jakub, zeť František…) 

  

 

8. září 
 

Svátek 
NAROZENÍ PANNY MARIE 

7.00   mše svatá (Anežka Strašáková, syn, snacha, celá rodina…) 

    

18.00   NIKOLČICE – mše svatá (manželé Krupičkovi, Nečasovi…) 

 

9. září 
 

Pátek 23. týdne v mezidobí 

    

18.30  mše svatá (Blažena Fraňková a manžel) 

    

 

10. září 
 

Sobotní památka Panny Marie 

7.00   mše svatá (Josef Novák, manželka, 2 syny a pravnuk) 

 10.00 - odchod pěších poutníků od bytovek 

 ŽAROŠICE – „ZLATÁ SOBOTA“ - autobus odjíždí v 15.00 

 

11. září 
 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(Tvůj bratr byl mrtev a zase žije…) 
Jména Panny Marie 

7.30   mše svatá (Za farníky) 

9.00   NIKOLČICE – mše svatá (Václav a Marie Záblackých, 2 rodiče) 

10.30   mše svatá (Anna a František Nevídalovi, živou a zemřelou…) 

 
NESVAČILKA – pouť k Panně Marii Bolestné – mše svatá 10.30 

pěší poutníci od nás odcházejí v 6.30 od dolní zastávky 
 

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 
 

* Dnes (4. 9.) po druhé mši svaté přijmeme mezi nás křesťany svátostí svatého křtu Innu Marii Saifrtovou. Prosím 
pamatujme na dítě a rodiče ve svých modlitbách. 
* V pondělí večerní chvály už v 18.00 v kostele, v 19.00 modlitební společenství nad Písmem svatým v Klasu. 
* Ve středu bude opět bývat večerní mše svatá zaměřená pro děti, ale nejen pro ně. 
* V pátek od 17 hodin modlitba celého růžence nejen za Ukrajinu a mše svatá nejen pro mládež. 
* Sobotní úklid kostela: KRUPIČKOVÁ Marie, ul. U cihelny. 



 

MARIÁNSKÁ POUT NA SVATÉM KOPEČKU V MIKULOVĚ 
V neděli 4. září 2022 v 10.30 na prostranství za kaplí sv. Šebestiána na Svatém kopečku. V případě velmi 
nepříznivého počasí se pouť koná v kostele sv. Václava na náměstí. Více na farnostimikulovska.cz. 
 

NASLOUCHEJ HLASU STVOŘENÍ 
Je téma a výzva letošního Času pro stvoření. Toto ekumenické období začíná 1. září Světovým dnem modliteb za 
péči o stvoření a končí 4. října slavností svatého Františka. Je to zvláštní doba pro všechny křesťany, zaměřená na 
to, aby se společně modlili a pečovali o náš společný domov. 

 
Křesťanská modlitba s celým stvořením: 
 Chválíme tě, Otče, se všemi tvory, kteří vyšli z tvé mocné ruky. Jsou tví a jsou plní tvé přítomnosti a tvé něhy. 
Buď chválen! 
 Boží Synu, Ježíši, skrze tebe je všechno stvořeno. Přijal jsi podobu v mateřském lůně Marie, stal ses součástí 
této země a díval ses na tento svět lidskýma očima. Teď jsi živý v každém stvoření se svou slávou vzkříšení. 
Buď chválen! 
 Duchu svatý, jenž svým světlem vedeš tento svět k Otcově lásce a provázíš lkání stvoření, ty přece žiješ v 
našich srdcích, abys nás pobízel k dobru. Buď chválen! 
 Pane Bože, Jediný v Trojici, úžasné společenství nekonečné lásky, nauč nás nazírat tě v kráse světa, kde 
všechno mluví o tobě. Probuď naši chválu a naši vděčnost za každou bytost, kterou jsi stvořil. Dej nám milost, 
abychom se cítili důvěrně spojeni se vším, co existuje. 
 Bože lásky, ukaž nám naše místo v tomto světě jako nástrojů tvé náklonnosti ke všem bytostem na zemi, 
neboť žádná z nich není tebou zapomenuta. Osvěť ty, kdo mají peníze a moc, aby neupadali do hříchu lhostejnosti, 
aby milovali obecné blaho, podporovali slabé a starali se o tento svět, kde žijeme. 
 Chudí této země volají: Pane, vezmi nás pod svou moc a do svého světla, aby byl ochráněn každý život, aby 
byla připravena lepší budoucnost, aby přišlo tvoje království spravedlnosti, pokoje, lásky a krásy. Buď chválen! 
Amen. 
 

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ přijmou naši biřmovanci v sobotu 17. září 2022 dopoledne v 10.00 v kostele z rukou otce 
biskupa Pavla Konzbula. Udělejme si čas a přijďme našim biřmovancům vyprošovat otevřenost pro dary Ducha 
svatého. 
 

SLOVO OTCE JIŘÍHO 
 

V sobotu je hlavní pouť v Žarošicích (celý program viz níže). Autobus od nás pojede v15.00 od zastávky a ve čtyři se 
potkáme společně nad Žarošicemi na rozcestí u školy a půjdeme společně do kostela. Po hlavní mši svaté a 
průvodu, pak prosím hned nastupme do autobusu a pojedeme směrem domů. Prosím abychom se nezdržovali na 
kolotočích, zmrzlině, pivu, párcích… Připomínám a doporučuji si vykonat svátost smíření, a to nejen biřmovancům, 
kmotrům, ale všem, kdo už jste dlouho nebyli. Je to dobrá příležitost. Biřmovance pak budu zpovídat i ten další 
týden. Nebo resp. budu jim k dispozici k rozhovorům. Kdo chce jít do Žarošic pěšky, tak sraz u bytovek v 10.00. 
 

Před covidem v naší farnosti fungovalo modlitební společenství s Písmem svatým. Pokud by byl zájem o jeho 
obnovení, tak všichni jsou zváni na pondělí 5. září v 19.00 do Staré školy. Toto společenství není jen pro seniory, ale 
pro všechny – plakát s podrobnostmi viz níže! Toto společenství povede Petr Krupička. 
 

Svatební ohlášky: 
Dne 17. září budou v Brně v kostele svatého Augustina oddáni Zdeněk Lengál, od nás ze Šitbořic a jeho manželkou 
se stane Alžběta Pilerová z Brna. Pokud někdo víte o nějaké překážce prosím o nahlášení, pokud ne, tak prosím 
také o modlitbu. 
 

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 

http://www.farnostimikulovska.cz/
https://www.biskupstvi.cz/2022-05-16-vystupy-ze-synodalniho-procesu


 

Pokud ti chybí společenství a cítíš vnitřní vyprahlost 
po setkání s Bohem v jeho Slově a modlitbě přijmi pozvání 

ke společné modlitbě nad Písmem svatým. 

 

 

MODLITEBNÍ SPOLEČENSTVÍ 
S PÍSMEM SVATÝM 

 

Budeme se scházet ke společné modlitbě nad Božím slovem 
(společná modlitba žalmu, rozjímavá četba z Písma, modlitba chval a díků) 

vždy 1. a 3. pondělí v měsíci večer v 19 hodin v Klasu na staré škole. 
 

První setkání bude v pondělí 5. září 2022. 
 

Všichni zájemci jsou srdečně zváni. 
 

Další termíny: 19. září, 3. října, 17. října, 7. listopadu, 21. listopadu, 
5. prosince a 19. prosince 

 

Kontaktní osoba: Petr Krupička 
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