
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 01/2023 

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

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 Lengálovi, 2 rodiče) 

10.30  mše svatá (Josef a Františka Lejskovi, 2 rodiče) 

 od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k prohlídce betléma 

 

2. ledna 
 

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře 

Naziánského, biskupů 

  

 18.00 - modlitba večerních chval breviáře v kostele 

 19.00 – modlitební společenství nad Písmem svatým (KLAS) 
 

3. ledna 
 

Úterý po oktávu Narození Páně 
Nejsvětějšího Jména Ježíš 

7.00   mše svatá (Jaroslav Pich, manželka, syn a 2 dcery) 

    

    

 

4. ledna 
 

Středa po oktávu Narození Páně 

  

15.00   Pohřeb p. Jan TIHLAŘÍK 

    

 

5. ledna 
 

Čtvrtek po oktávu Narození Páně 

7.00   mše svatá (Rodina Bělouškova, Kašparova, Švidrova a duše…) 

 9.30 – pohřeb papeže Benedikta XVI (zvonění zvonů) 

17.00   NIKOLČICE – mše svatá (Poděkování za 50 let společného…)             
 

6. ledna 
 

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 
 

() 

   dopolední svátostné návštěvy nebudou 

 18.00 - krátké informativní setkání vedoucích skupinek v KLASu 

18.30   mše svatá (Vojtěch Kovařík a manželka, živá a zemřelá…) 

 

7. ledna 
 

Sobota po Zjevení Páně 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

8.00   mše svatá s požehnáním a rozesláním koledníků (...) 

 od 9.00 hodin tříkrálová sbírka po obci 

    

 

8. ledna 
 

Svátek KŘTU PÁNĚ 
 

() 
končí vánoční doba 

7.30  mše svatá (...) 

9.00  NIKOLČICE – mše svatá (Za farníky) 

10.30  mše svatá (František a Blažena Fraňkovi) 

17.00 
 

 Vánoční koncert žáků ZŠ 
18.00 - večer chval s LIVE 4G v kostele ve Vranovicích 

 

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 (1.1.) je velký mariánský svátek, světový den modliteb za mír, při dopoledních bohoslužbách obnova 
manželských slibů a žehnání manželům. 
* V pondělí večerní chvály v 18 hodin v kostele, v 19.00 modlitební společenství nad Písmem v Klasu. 



* Ve středu ráno mše svatá nebude, odpoledne v 15.00 hodin bude requiem, při kterém se rozloučíme s panem 
Janem Tihlaříkem a potom ho doprovodíme na místo odpočinku na náš místní hřbitov. Z tohoto důvodu, pak nebudou 
mít třeťáci náboženství. 
* V pátek je první pátek v měsíci, svátostné návštěvy nemocných tentokráte nebudou, odpoledne v 17 hodin modlitba 
celého růžence za mír nejen na Ukrajině, v 18 hodin krátké informační setkání vedoucích tříkrálových skupinek v 
Klasu, kde dostanou všechny potřebné informace – nutné! 
* V sobotu tříkrálová sbírka – koledníci jsou zváni v kostýmech králů na ranní mši svatou – sraz u zákristie. 
* Sobotní úklid kostela: ZOUBKOVÁ Marie, ul. Divácká. 
* Příští neděli (8.1.) končí doba vánoční, večer v 18 hodin je večer chval s LIVE 4G v kostele ve Vranovicích. 
 
* 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. 
 

V sobotu 31.12. zemřel ve Vatikánu emeritní papež Benedikt XVI. Pohřeb bude ve čtvrtek 5. ledna 2023 
v 9.30 hodin na vatikánském Svatopetrském náměstí. Možnost sledovat přímý přenos na TV NOE. 
V den a hodinu papežova pohřbu ve čtvrtek 5. ledna 2023 v 9.30 hodin se rozezní po celé zemi zvony. 
Modleme se za něj a děkujme Pánu, že nám ho dal. 
 

PROSBA K SOBOTNÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE 
 

Chtěli bychom vás požádat, stále ještě nejsou obsazeny všechny ulice na tříkrálovou sbírku, tak se tam prosím 
zapište na seznam na stolku pod kůrem. Také pokud máte děti a nemůžete se s nimi zúčastnit koledování, tak je 
nabídněte některým vedoucích skupinek. 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. 
 
PŘIPRAVUJE SE … 
sobota 7. ledna 2023 * TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA dopoledne od 9 hodin. 
neděle 8. ledna 2023 * VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZŠ odpoledne v 17 hodin v kostele. 
 

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

SLOVO OTCE BISKUPA PAVLA K 23. ROČNÍKU TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 
 

Milí koledníci, dárci a podporovatelé Charity, 
v prvních dnech nového roku zavítají do měst a obcí naší diecéze opět koledníci Tříkrálové sbírky. 
Ve dnech od 1. do 15. ledna navštíví domácnosti, předají poselství o dobrých skutcích a požehnání do nového roku. 
Tříkrálová sbírka je jedním z největších příkladů solidarity s lidmi v nouzi v České republice. 
 

I přes těžkosti, které v poslední době naše společnost prožívá, výtěžek sbírky stále roste, a s ním i pomoc Charity 
potřebným. Věřím, že i další ročník ukáže, že nám osudy druhých nejsou lhostejné. 
 

Bez podpory Tříkrálové sbírky by se neobešel ani projekt Charitní záchranná síť, navazující na péči farností o ty 
nejpotřebnější, kterým se jinde pomoci nedostává. 
Tato síť pomoci je rozprostřena po celé brněnské diecézi a každý rok řeší tisíce případů. 
Z financí získaných sbírkou je možné uhradit například nečekané výdaje na zdravotní péči, potravinovou pomoc v 
kritické situaci nebo zajistit bezpečný nocleh. Tříkrálová sbírka pomáhá také pečovat o seniory, řešit krizové situace 
matek s dětmi nebo vytvářet zázemí pro lidi s postižením. 
 

V uplynulé době se navíc ukázalo, že je potřeba být připravený i na nenadálé situace. 
S obdivem jsem sledoval, jak Charita dokázala reagovat po tornádu na jižní Moravě nebo ulehčit situaci 
při příchodu lidí, kteří prchali před válečným konfliktem z Ukrajiny. Toto vše se daří díky Vašim darům. 
 

Děkuji všem, kdo přijmou koledníky Tříkrálové sbírky a podpoří dobré dílo. 
Děkuji také koledníkům a organizátorům, kteří sbírce věnují svůj čas. 
 

Vše dobré přeje Mons. Pavel Konzbul, biskup brněnský 
 

FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 01/2023 

 

 

 

 

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


 

 


