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

6. listopadu 
 

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(… Bůh není Bohem mrtvých ale živých …) 

7.30  mše svatá (Miroslav Vozdecký, manželka, živá a zemřelá…) 

9.00 NIKOLČICE – mše svatá (Za farníky) 

10.30  mše svatá (Adolf Huták, živá a zemřelá rodina Hutákova...) 

14.00   modlitba za zemřelé na hřbitově 

 

7. listopadu 
 

Pondělí 32. týdne v mezidobí 

  

 18.00 - modlitba večerních chval breviáře v kostele   

 19.00 – modlitební společenství nad Písmem svatým (KLAS) 

 

8. listopadu 
 

Úterý 32. týdne v mezidobí 

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

    

    

 

9. listopadu 
 

Svátek 

Posvěcení lateránské baziliky 

   

17.30   mše svatá (Marie Kokešová, manžel, živá a zemřelá rodina) 

18.15   po mši svaté světelný průvod na místní hřbitov 

 

10. listopadu 
 

Památka sv. Lva Velikého, 
papeže a učitele církve 

7.00   mše svatá (František Krupička, manželka, dcera, živá…) 

17.00   NIKOLČICE – mše svatá (Rodina Rozkydalova) 

17.45   NIKOLČICE – po mši svaté světelný průvod na místní hřbitov 

 

11. listopadu 
 

Památka sv. Martina, 
biskupa 

    

  

18.30   mše svatá (Antonín Kaňa a manželka, dcera, 2 zetě a duše…) 

 

12. listopadu 
 

Památka sv. Josafata, 
biskupa a mučedníka 

7.00   mše svatá (Marie Matýšková, manžel, 2 rodiče) 

  

    

 

13. listopadu 
 

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(Dejte si pozor abyste se nenechali svést) 
 

sv. Anežka Česká 

7.30   mše svatá (Ladislav a Pavlína Lengálovi, zemřelá rodina...) 

9.00 NIKOLČICE – mše svatá (Václav Kovář, 2 rodiče, živá…) 

10.30   mše svatá (Za farníky) 

    

 

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 (6.11.) odpoledne na hřbitově společná modlitba za zemřelé. 
* V pondělí večerní chvály v 18.00 v kostele, v 19.00 modlitební společenství nad Písmem v Klasu. 
* Ve středu bude opět večerní mše svatá pro děti a po ní společně půjdeme průvodem s lampičkami na hřbitov ke 
krátké modlitbě. Dětem doporučujeme, ať si vezmou lampičky ale hlavně reflexní doplňky – pásky na ruku! 
* V pátek od 17.00 modlitba celého růžence za mír nejen na Ukrajině. 



* Sobotní úklid kostela: DVOŘÁKOVÁ Marie, ul. Nová. 
 

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY ZA DUŠE V OČISTCI je možné získat v týdnu od 1. do 8. 11. vždy jednou za den 
při splnění následujících podmínek: přijetí svátosti smíření (stačí v blízké době), přijetí svatého přijímání, modlitba 
na úmysl Svatého otce a nemít trvalé zalíbení v žádném hříchu. 
1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den je třeba se při návštěvě kostela pomodlit modlitbu Otče náš a Vyznání víry, 
a v době od 1. do 8. 11. se při návštěvě hřbitova pomodlit za zemřelé. 
 

MODLEME SE ZA MLÁDEŽ 
 

Ve dnech 13. až 20. listopadu 2022 bude probíhat Týden modliteb za mládež. Jeho vyvrcholením bude nedělní 
Slavnost Ježíše Krista Krále, kdy budeme slavit 37. světový den mládeže. Smyslem Týdne modliteb za mládež je 
spojit se ve vzájemné modlitbě za mladé lidi. 
 

POZVÁNKA NA DUCHOVNÍ OBNOVU S VOJTĚCHEM KODETEM 
 

V sobotu 12. listopadu 2022 se uskuteční v kostele Narození Panny Marie ve Velkých Bílovicích podzimní duchovní 
obnova s P. Vojtěchem Kodetem O.Carm. Začátek je v 9.30. 
Program: 9.30 – 10.15 první přednáška; 10.30 – 11.15 druhá přednáška; 11.30 mše svatá. 
 

VEČER CHVAL V HUSTOPEČÍCH v pátek 25. listopadu 2022 od 18.45 v kostele sv. Václava (18.00 mše svatá). 
 

SLOVO OTCE JIŘÍHO 
 

V Šitbořicích ve středu bude mše svatá nejen pro děti a pak po této bohoslužbě půjdeme spolu na místní hřbitov, kde 
se pomodlíme za naše zemřelé. Žádám děti, aby si vzaly s sebou lampičky, svíce, něco, co svítí a už celou cestu 
jsme svítili. Stejný program bude ve čtvrtek v Nikolčicích. Děkuji a těším se na vás. 
 

Výhledově: 19.11 bude děkanátní setkání mládeže v Hustopečích. Doporučuji mládeži se tohoto setkání účastnit. 
Vzadu na nástěnce máte program (popř. zde). 
 

Připomínám všem, kdo přispíváte na farnost díky fondu Puls, tak že můžete zaplatit svůj příspěvek do konce října 
a tak se nám odečte vaše částka z letošního desátku. Pokud se někdo chcete přihlásit k donátorům, nebo nechcete 
posílat peníze přes účet, tak tu částku, kterou posíláte můžete přinést do zákristie, s vaším jménem, nebo ji dát paní 
Evě Čermákové a ona to za vás obstará a zaplatí. Děkuji vám všem, kdo jsme zapojeni do donátorství PULS. 
 

Rád bych obnovil modlitební společenství, které u nás roky fungovalo a pak díky i Covidu nějak zaniklo.  Takže 
zájemci o společnou modlitbu při Eucharistii a kytaře jste zváni vždy na první sobotu do kostela v 19 hodin. Není to 
jen pro účastníky CHO ale pro všechny, kdo máte zájem. Toto společenství v případě zájmu bude bývat každou první 
sobotu v měsíci. 
 

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

PŘIPRAVUJE SE … 
středa 9. listopadu * světelný průvod dětí s lampičkami na nový hřbitov bude po mši svaté (cca v 18.15 hodin) 
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 
 

VÝSTUPY ZE SYNODÁLNÍHO PROCESU V BRNĚNSKÉ DIECÉZI na stránkách biskupství www.biskupstvi.cz. 

 
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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http://www.farnosthustopece.cz/domains/farnosthustopece.cz/index.php/component/content/article/1-hlavnistranka/650-dkanatni-setkini-mladee
https://www.biskupstvi.cz/2022-05-16-vystupy-ze-synodalniho-procesu
http://www.biskupstvi.cz/

