
 
 

FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 43/2022 

pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích 
 

23. října 
 

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(...Bože buď milostiv mně hříšnému...) 
 

MISIJNÍ NEDĚLE 

7.30  mše svatá (Za farníky) 

9.00 NIKOLČICE – mše svatá (Anna Hanáková, manžel, sestra…) 

10.30  mše svatá (Františka Drabálková, manžel, rodina) 

  

 

24. října 
 

Pondělí 30. týdne v mezidobí 

  

 18.00 - modlitba večerních chval breviáře v kostele   

  

 

25. října 
 

Úterý 30. týdne v mezidobí 

7.00   mše svatá (Za poutníky do Žarošic) 

    

    

 

26. října 
 

Středa 30. týdne v mezidobí 

    17.00 - zkouška scholičky na faře není 

17.30 mše svatá (Václav Nevídal, manželka, syn, snacha...) 

    

 

27. října 
 

Čtvrtek 30. týdne v mezidobí 

7.00   mše svatá (Za mír na Ukrajině a v zemích kde se válčí) 

    

17.00   NIKOLČICE – mše svatá (Manžele Vedrovy a syna Jaroslava) 

 

28. října 
 

Svátek sv. Šimona a Judy, 
apoštolů 

7.30   mše svatá (Antonie Viktrorinová, manžel, živá a zemřelá…) 

 od 9.00 do 11.45 zpovědní den před Dušičkami 

   18.00 – pietní modlitební vzpomínka u pomníku před kostelem 

 

29. října 
 

Památka bl. Marie Restituty Kafkové, 
panny a mučednice 

7.00   mše svatá (Marie Zelinková, manžel Ladislav, celá rodina) 

  

 *** změna času – noc bude o hodinu delší *** 

 

30. října 
 

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(… dnes musím zůstat v tvém domě …) 
žehnání svíček 

7.30   mše svatá (Za farníky) 

9.00 NIKOLČICE – mše svatá (Vojtěch a Marie Koneční, zeť…) 

10.30   mše svatá (Pavlína Vozdecká, manžel, 2 rodiče a 3 zetě) 

  
 

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 (23.10.) den modliteb za misie a sbírka na misie. 
* V pondělí večerní chvály už v 18.00 hodin v kostele. 
* Ve středu mše svatá zaměřená pro děti nebude, zkouška dětského sborečku na faře nebude – jsou prázdniny. 
* V pátek 28. října je státní svátek – výročí vzniku Československa. Mše svatá bude ráno v 7.30 hodin, dopoledne 



od 9.00 do 11.45 bude zpovědní den pře Dušičkami (5 zpovědníků). Nezapomeňme, že k získání plnomocných 
odpustků pro naše zemřelé je jednou z podmínek i svátost smíření. 
Večer v 18.00 hodin bude u pomníku padlých před kostelem pietní vzpomínka na padlé z první světové války spojená 
s Modlitbou za vlast na kterou jste zváni. Modlitba celého růžence za mír tentokrát nebude! 
* V sobotu nám končí letní čas, tak na to nezapomeňte – večer si seřídit správně hodinky a budíky. O třetí hodině 
ranní středoevropského (letního) času se posunou hodiny na druhou hodinu zimního času. 
* Sobotní úklid kostela: ZOUBKOVÁ Ludmila, ul. Osvobození. 
* Příští neděli (30.10.) při obou mších bude žehnání svíček které budeme zapalovat na hrobech našich zemřelých. 
 

NIKOLČICE – počínaje tímto čtvrtkem 27. října budou večerní mše bývat už v 17.00! 
 

MISIJNÍ KOLÁČ 
Při nedělním misijním koláči s misijním svařákem bylo věnováno 18 925 Kč, které budou přidány k misijní sbírce a 
odeslány na podporu Papežského misijního díla. Velké poděkování patří také těm, kteří připravili dobrý svařáček. 
Pán Bůh zaplať za vaši podporu misií. 
 

* PODĚKOVÁNÍ Z DIAKONIE BETLÉM za darované poživatiny a finanční dar 3500 Kč na vývěsce v kostele. 
 

PŘIPRAVUJE SE … 
úterý 1. listopadu * „ZAPAL SVÍČKU ZA ZEMŘELÉ“ - symbolické rozsvícení starého hřbitova kolem kostela. 
středa 2. listopadu * světelný průvod dětí s lampičkami na nový hřbitova. 
čtvrtek 17. listopadu * modlitební setkání s modlitbou za vlast a rozsvícením symbolického srdce. 
středa 23. listopadu * „ČERVENÁ STŘEDA“ veřejná modlitební připomínka lidí pronásledovaných pro svou víru. 
 

*************************************************************************************************************************************** 
 

Sbor dobrovolných hasičů, farní společenství a šitbořičtí patrioti zvou na 
 

PIETNÍ VZPOMÍNKU 

na padlé spoluobčany z 1. světové války 
 

spojenou s 
 

MODLITBOU ZA VLAST 
 

která se uskuteční v pátek 28. října 2022 v 18.00 hodin 
u pomníku padlých vojáků z první světové války před kostelem. 

 

Od 17.45 budeme zapalovat symbolických 55 svíček 
za 55 padlých a nezvěstných občanů Šitbořic 

 

Všichni jsou srdečně zváni. 
 

************************************************************************************************************************************************************************************ 

 

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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