
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 02/2023 

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

8. ledna 
 

Svátek KŘTU PÁNĚ 
 

(To je můj milovaný Syn…) 
 

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 

 

9. ledna 
 

Pondělí 1. týdne v mezidobí 

  

 18.00 - modlitba večerních chval breviáře v kostele 

  

 

10. ledna 
 

Úterý 1. týdne v mezidobí 

7.00   mše svatá (Jan Běloušek, manželka, živá a zemřelá rodina) 

    

    

 

11. ledna 
 

Středa 1. týdne v mezidobí 

  

    

17.30   mše svatá (František Vozdecký, manželka, živá a zemřelá…) 

 

12. ledna 
 

Čtvrtek 1. týdne v mezidobí 

7.00   mše svatá (...) 

17.00  předvolební modlitba růžence nejen za kandidáty ale i za voliče 

17.00   NIKOLČICE – mše svatá (...)             

 

13. ledna 
 

Pátek 1. týdne v mezidobí 

    

  

18.30   mše svatá (Jan Tihlařík, manželka Eva, živá a zemřelá rodina) 

 

14. ledna 
 

Sobotní památka Panny Marie 

7.00   mše svatá (Antonín Novák, bratr a 2 rodiče) 

  

    

 

15. ledna 
 

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(To je Syn Boží...) 

7.30  mše svatá (Za farníky) 

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

10.30  mše svatá (Radek Konečný, 2 rodiče, živá rodina) 

  
 

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 (8. 1.) končí vánoční doba, večer v 18 hodin je večer chval s LIVE 4G v kostele ve Vranovicích. 
* V pondělí večerní chvály v 18.00 hodin v kostele. 
* Ve středu opět odpolední mše svatá nejen pro děti a po mši setkání s rodiči letošních prvokomunikantů. 
 



* Ve čtvrtek odpoledne modlitba růžence za nadcházející prezidentské volby – za moudrost pro voliče i kandidáty. 
* V pátek odpoledne od 17 hodin modlitba celého růžence za mír nejen na Ukrajině a následuje mše svatá. 
* Sobotní úklid kostela: VOZDECKÁ Oldřiška, ul. Nikolčická. 
* Příští neděli (15. 1.) bude pravidelná měsíční sbírka. 
 

Tradiční TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT letos zazní dnes, v neděli 8. ledna 2023 večer od 18.00 hodin.  

V přímém přenosu bude opět přenášen Českou televizí na ČT1. 
 

Při sobotní TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE se v naší obci pro Charitu vybralo krásných 153 309 Kč.  Velké poděkování patří 
jak koledníkům z řad dětí i mládeže tak také všem dárcům za vlídné přijetí i za peněžní dary a sladkosti pro 
koledníky. 
 

SLOVO OTCE JIŘÍHO 
 

Ve středu po večerní mši svaté bych se rád setkal s rodiči třeťáků, tedy těch, kteří by letos měli jít k prvnímu svatému 
přijímání. Prosím, aby přišli rodiče a ne prarodiči, také by bylo dobré, aby přišli oba dva. Děkuji. 
 

Pátkem počínaje, začne opět přenos pátečních bohoslužeb přes internet. Adresu na přenos vždy najdete na 
internetových stránkách naší farnosti. Prosím, abyste naším nemocným pouštěli tyto bohoslužby, mnohdy je to jejich 
jediné spojení s farností. 
 

PŘIPRAVUJE SE … 
neděle 8. ledna 2023 * VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZŠ odpoledne v 17 hodin v kostele. 
Týden od 12. do 18. března (jarňáky) * PRANAF (PRAzdniny NA Faře) – přihlášky jsou na stolku pod kůrem. 
Týden od 5. do 12. srpna * CHALOUPKY farní tábor pro děti od druhé do deváté třídy. Přihlašování proběhne na 
farních stránkách 19. února. Podrobné informace na vývěsce v kostele. 
 

POZVÁNKA NA OBLASTNÍ SETKÁNÍ CHARISMATICKÉ OBNOVY na téma „Křest v Duchu svatém“ 
 

Jedná se o setkání pro všechny, co se považují za součást charismatické obnovy nebo s ní sympatizují. Pojďme se 
obnovit v milosti křtu v Duchu svatém nebo ji třeba i poprvé zakusit a pojďme se občerstvit skrze vyučování, 
společnou modlitbu a budování společenství mezi sebou navzájem. 
 
Místo konání: Kostel sv. Rodiny a Střední zdravotnická škola, Grohova 16, Brno. 
Datum a čas: sobota 18. února 2023 od 9.00 do 17.30. 
Přihláška na webu www.cho-brno.eu. 
 
NEZAPOMEŇME NA PREZIDENTSKÉ VOLBY – pátek 13. ledna a sobota 14. ledna 2023. 

 
MODLITBA ZA PREZIDENTA 

 
Bože, tobě patří všechno na nebi i na zemi, a ti, kdo vládnou, jsou ve tvých službách; 

vyslyš naše prosby za budoucího nejvyššího představitele našeho státu: 
pomáhej mu, ať poznává, co je správné, a dobře vykonává svůj úřad, 

aby byl vždycky zajištěn právní řád a svobodné rozvíjení lidské osobnosti. 
Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Amen. 

 
MODLITBA ZA VOLIČE 

 
Dobrý Bože, shlédni na lid, který se chystá rozhodovat o své budoucnosti. 

Svěřujeme ti voliče prezidentského hlasování, 
kéž se rozhodují uváženě, podle svého nejlepšího přesvědčení. 

Prosíme o moudrost pro každého z nás, aby naše volba přinesla dobro naší zemi. Amen. 
 

zdroj: www.signaly.cz  
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