
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 52/2022 

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

25. prosince 
 

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 
 

(Pojďme tedy do Betléma, 
podívat se na to, co se tam stalo.) 

7.30  mše svatá (František a Markéta Nečasovi, vnučka, vnuk…) 

9.00  NIKOLČICE – mše svatá () 

10.30  mše svatá (Za farníky) 

 
15.00 – ŽIVÝ BETLÉM v parku 

 

od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k prohlídce betléma 

 

26. prosince 
 

svátek sv. ŠTĚPÁNA, 
prvomučedníka 

7.30   mše svatá (Štěpán Kaňa, manželka, děti a živá rodina) 

9.00   NIKOLČICE – mše svatá () 

 

od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k prohlídce 

betléma 

 
18.00 - modlitba večerních chval breviáře v kostele 

 

27. prosince 
 

svátek sv. JANA, 
apoštola a evangelisty 

7.00   mše svatá s žehnáním vína 

   (František Lengál, rodiče a sourozence) 

    

 

28. prosince 
 

svátek svatých Mláďátek, 
mučedníků 

7.00   mše svatá (Fialová Filoména, manžel, celá živá a zemřelá…) 

   15.00 - zvonění k modlitbě za nenarozené děti 

    

 

29. prosince 
 

Pátý den v oktávu Narození Páně 

7.00   mše svatá (Metoděj Vozděk, manželka, Eduard Konečný...) 

   NIKOLČICE mše svatá nebude!!! 

              

 

30. prosince 
 

Svátek SVATÉ RODINY 
JEŽÍŠE, MARIE a JOSEFA 

7.00   mše svatá (Ludmila Kaňová, manžel, rodina Kaňová...) 

   

17.00 
  vánoční koncert křesťanské folkové skupiny SRDCE v 
kostele 

 

31. prosince 
 

Sedmý den v oktávu Narození Páně 

   

15.00   mše svatá (Děkovná mše za přijatá dobrodiní v roce 2022...) 

   23.30 - otevřen kostel k soukromé modlitbě - 00.15 

 

1. ledna 2023 
 

Slavnost 
MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE 

 

(Velebili a chválili Boha za všechno, 
co slyšeli a viděli,) 

7.30  mše svatá (Za farníky) 

9.00  NIKOLČICE – mše svatá (Josef a Františka Lejskovi, 2 rodiče) 

10.30  mše svatá (...) 

 od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k prohlídce betléma 

 

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 (25.12.) odpoledne tradiční živý betlém v parku, večer v Nikolčicích vánoční koncert. Celý tento týden 

budeme prožívat vánoční oktáv, to znamená jednu velkou slavnost, která ruší i páteční půst. 
* V pondělí večerní chvály v 18.00 hodin v kostele. 
* V úterý při ranní mši svaté žehnání vína tak si je můžete za tímto účelem přinést. 
* Ve středu ve tři hodiny odpoledne se rozezní umíráček na připomínku a k modlitbě za nenarozené děti. 
Přijměte pozvání na Vánoční koncert k 20. narozeninám Scholy brněnské mládeže SBM s uvedením 
nového CD "Světlo v tmách". Koncert se uskuteční ve středu 28.12. v 19 hodin v brněnském kostele 
sv. Janů u minoritů a bude přenášen na TV Noe. 
* V pátek odpoledne nebude modlitba celého růžence za mír, ale můžeme přijít na vánoční koncert křesťanské 
folkové skupiny SRDCE ze Šakvic – vstupné dobrovolné. 
* V sobotu odpoledne děkovná bohoslužba a v noci bude možnost přijít do kostela k soukromé modlitbě. 
* Sobotní úklid kostela: HUTÁKOVÁ Bohumila, ul. Osvobození. 
* Příští neděli (1. ledna) je velký mariánský svátek, světový den modliteb za mír, při dopoledních bohoslužbách 
obnova manželských slibů a žehnání manželům. 
 
* Při charitativním svařáku během rozdávání betlémského světla v pátek 23. prosince 2022 se vybralo na podporu 
hnutí Mary’s Meals 5 199 Kč. Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli a podpořili dobrou věc pro potřebné. 
 

PROHLÍDKA BETLÉMA MIMO BOHOSLUŽBY 
 

Ve dnech 25.12. (Ne); 26.12. (Po) a 1.1. (Ne) chceme umožnit lidem, aby mohli navštívit náš kostel mimo 
bohoslužby a zastavit se u Betléma. Kostel bude takto otevřený od 15:00 do 18:00 hodin. Kdo byste se chtěli zapojit 
do služby u Betléma, zapište se, prosím, na rozpis na stolku v kostele pod kůrem. Děkujeme za ochotu. 
 

SLOVO OTCE JIŘÍHO 
 

Teple se oblíkejte, protože tak jako i v okolních farnostech, se i u nás bude topit velmi sporadicky. Je tu zima, ale 
vydrželi to naši předci, tak to vydržíme i my. Čekám na vyčíslení záloh na elektriku a plyn. Patříme pod rámcovou 
smlouvu biskupství a zatím jsme zálohy nedostaly vyčísleny. 
 

POZVÁNKA NA KOLEDOVÁNÍ S CIMBÁLKOU 
 

Cimbálová muzika Pavla Kordíka srdečně zve na vánoční koledování. Bude se konat v úterý 27. prosince 2022 
v kostele sv. Karla Boromejského v Opatovicích od 17 hodin. Vstupné dobrovolné. 
 
PŘIPRAVUJE SE … 
pátek 30. prosince * VÁNOČNÍ KONCERT skupiny SRDCE ze Šakvic. 
sobota 7. ledna 2023 * TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA dopoledne od 9 hodin. 
 

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

FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 52/2022 

 
 
 

 

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

