
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 37/2022 
pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích 

 

11. září 
 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(Tvůj bratr byl mrtev a zase žije…) 

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 

 

12. září 
 

Pondělí 24. týdne v mezidobí 

Jména Panny Marie 

    

 18.00 - modlitba večerních chval breviáře v kostele   

   

 

13. září 
 

Památka sv. Jana Zlatoústého, 
biskupa a učitele církve 

7.00   mše svatá (Jan Urbánek, manželka, rodiče a sourozence) 

   

   Fatimská pouť v Žarošicích 

 

14. září 
 

Svátek Povýšení svatého Kříže 

    

17.30   mše svatá (Jaroslav Kaňa, manželka, rodina Kaňova…) 

  

 

15. září 
 

Památka Panny Marie Bolestné 

7.00   mše svatá (Pavlína Nevídalová, manžel, 2 rodiče) 

    

18.00   NIKOLČICE – mše svatá (Josef a Františka Lengálovi…) 

 

16. září 
 

Památka sv. Ludmily, 
mučednice 

   od 16.00 eucharistická adorace za biřmovance s biřmovanci... 

18.30  mše svatá (Stanislava Čermáková, manžel, živá a zemřelá…) 

   poslední setkání s biřmovanci 

 

17. září 
 

Sobotní památka Panny Marie 

    

10.00 mše svatá s udělováním svátosti biřmování (biskup Pavel Konzbul) 

  

 

18. září 
 

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(... Otče, zhřešil jsem ...) 

7.30   mše svatá (Za farníky) 

9.00   NIKOLČICE – mše svatá (Alois Němec, 2 rodiče, celá rodina...) 

10.30   mše svatá (Rodina Lengálova, živá a zemřelá) 

  
 

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 
 

* V pondělí večerní chvály už v 18.00 hodin v kostele. 
* Ve středu mše svatá zaměřená pro děti, ale nejen pro děti, od 17.00 zkouška malého dětského sborečku na faře. 
* V pátek od 16.00 adorace za biřmovance a s biřmovanci a po ní mše svatá pro mládež, ale nejen pro ně. 
* Sobotní úklid kostela: HANÁKOVÁ Růžena, ul. Domaninská. 
* Příští neděli (18. 9.) bude pravidelná měsíční sbírka na potřeby farnosti. 
 



FATIMSKÁ TŘINÁCTKA V ŽAROŠICÍCH 
Mariánská pouť bude v úterý 13. září 2022, v 18.30 růženec, svátost smíření, mše svatá (biskup O. Josef Nuzík). 
 

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. 
 

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ přijmou naši biřmovanci v sobotu 17. září 2022 dopoledne v 10.00 hodin 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 pátek je den před biřmováním. Od 16.00 bude vystavena Nejsvětější svátost. Zvu vás k modlitbě za naše 
biřmovance, kmotry… také je zvu k této adoraci. Udělejte si třeba jen chvilku čas, ale přijďte. V tuto dobu budu ještě 
k dispozici ke svátosti smíření, nebo k duchovním rozhovorům. 
Od 17.00 zvu na faru schólu, ke zkoušce na páteční mši svatou a zveme také novou mládež, která by mohla zpívat 
na pátečních bohoslužbách. Ty starší nám odcházejí, protože se z nich stávají maminky a tatínci, takže je zapotřebí 
zaujmout jejich místa. A jim děkuji, že to stále nevzdávají a chodí do sboru a vím, že to mají často s obtížemi. Takže 
díky. 
Po páteční mši svaté bude poslední setkání s biřmovanci, prosím, aby přišli všichni, kterých se to týká. 
V sobotu je velká slavnost pro celou naši farnost. V 10.00 hodin dopoledne bude v naší farnosti biřmování. Celkem 
přijme tuto svátost 40 lidí. Přijede mezi nás pan biskup Konzbul a rád všem udělí tuto svátost. Je to slavnost pro 
celou farnost, takže přijďte i vy, kteří nemáte biřmovance. Přijďte se za ně modlit a vyprošovat jim dary Ducha 
Svatého. Včera jsem mluvil s panem biskupem, který se na nás těší a byl překvapený z tak velkého počtu. 
Všichni biřmovanci by měli před touto svátostí přijmou svátost smíření, tak prosím nezapomeňte si ji vykonat. Ranní 
mše svatá v sobotu nebude. 
 

Od příštího týdne již započne výuka náboženství některých tříd. 
1. třídu bude učit paní učitelka Benýšková (11 dětí) 
2. třídu bude učit paní Kaňová, začnou toto úterý pátou vyučovací hodinu (9 dětí) 
3. třídu bude učit pan farář, výuka na faře začne až po biřmování, tedy tento týden mají ještě volno (9 dětí) 
4. a 5. třídu bude učit paní Hrodková, pátek ve škole, šestou vyučovací hodinu (6 + 5 dětí) 
6. třídu paní Navrátilová, už se s dětmi domlouvala, učit se bude v Klasu (8 dětí) 
7. třídu paní Košvicová, už se s dětmi domlouvala, učit se bude v Klasu (11 dětí) 
8 a 9 třídu bude učit paní Ludíková, už se s dětma domlouvala, učit se bude v Klasu (4 + 2 děti) 
Moc děkuji všem za ochotu spolupracovat a podílet se na výchově našich dětí. 
 

Svatební ohlášky: 
V sobotu 24. září 2022 budou v našem kostele oddáni Lucie Němečková, ze Šitbořic a manželem se stane Viktor 
Palán z Boleradic. Pokud někdo víte o nějaké překážce prosím o nahlášení, pokud ne, tak prosíme 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 
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https://www.biskupstvi.cz/2022-05-16-vystupy-ze-synodalniho-procesu

