
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 03/2023 

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

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) 

  

 

16. ledna 
 

Pondělí 2. týdne v mezidobí 

  

 18.00 - modlitba večerních chval breviáře v kostele 

 19.00 – modlitební společenství nad Písmem svatým (KLAS) 

 

17. ledna 
 

Památka sv. Antonína, opata 

7.00   mše svatá (Julie Tvrdíková, 2 manžele, rodiče a sourozence) 

    

    

 

18. ledna 
 

Památka Panny Marie, 

Matky jednoty křesťanů 

  

    

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

 

19. ledna 
 

Čtvrtek 2. týdne v mezidobí 

7.00   mše svatá (Rodina Nevídalová, Sáčková, živá a zemřelá…) 

    

17.00   NIKOLČICE – mše svatá (Anežka Gazdová, manžel, 2 rodiče) 
 

20. ledna 
 

Pátek 2. týdne v mezidobí 

    

  

18.30  mše svatá (František Vozdecký, manželka, zeť, živá…) 

 

21. ledna 
 

Památka sv. Anežky Římské, 
panny a mučednice 

7.00   mše svatá (Na úmysl dárce) 

  

    

 

22. ledna 
 

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA 

 

(Obraťte se, neboť se přiblížilo 
nebeské království.) 

7.30  mše svatá (Za farníky) 

9.00  NIKOLČICE – mše svatá (Josef a Marie Lejskovi) 

10.30  mše svatá (Antonín Kaňa, manželka, celá živá a zemřelá…) 

  

 

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 (15.1.) po mši svaté o půl jedenácté přijmeme tři děti do našeho farního společenství svátostí svatého křtu. 
Jedná se o Theu Lucii Křížovou, Annu Marii Lengálovou a Nelu Ludmilu Němečkovou. Pamatujme na děti 
i rodiče ve svých modlitbách. Dnes je také měsíční sbírka na farnost. 
* V pondělí večerní chvály v 18.00 v kostele a v 19.00 modlitební společenství v KLASu. 



* Ve středu opět odpolední mše svatá pro děti, ale nejen pro děti. A rodičům připomínáme: PŘÍKLADY TÁHNOU! 
* V pátek odpoledne od 17.00 modlitba celého růžence za mír nejen na Ukrajině a následuje mše svatá. 
* Sobotní úklid kostela: NOVÁKOVÁ Marie, ul. Břízová. 
* Příští neděle (22. 1.) je nedělí Božího slova, jak si přeje papež František, abychom Písmu svatému věnovali 
náležitou pozornost a zároveň se uskuteční sbírka na tisk bible. 
 

V týdnu od 18. do 25. ledna 2023 prožíváme týden modliteb za jednotu křesťanů. 
Prosme proto Boha ve svých modlitbách za lásku a jednotu všech křesťanů. 
 

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 a také všem dárcům za vlídné přijetí i za peněžní dary a sladkosti pro koledníky. 
 

SLOVO OTCE JIŘÍHO 
 

Středeční mši svatou také doporučuji malým dětem a pak prvňákům, druhákům, třeťakům a všem ostatním. 
První, druhou třídu, zde téměř nevidím. Tak prosím o nápravu 
 

Tento týden nám přišlo vyměření desátku, který musíme odvézt na biskupství. Náš desátek byl vyčíslen na 223.063 
Kč. Od vás – od donátorů – jsme odeslali 57.755 Kč. Tady děkuji moc vám všem, kdo se zapojujete do fondu Puls a 
jste donátory. Díky tomu jsem mohl odeslat jen částku 160.367 Kč z našeho farního účtu. Vzadu na nástěnce máte 
celý přehled o desátku. Ještě jednou díky, kdo přispíváte. 
 

Skončila doba vánoční, a tak jsem sečetl peníze, které jste mně dali, nebo vhodili do „černouška“ u Betlému. 
Dohromady to bylo 32.300 Kč. Na naše africké studenty v zahraničí jsem odeslal hned 16.000 Kč (2 x po 8 tisících 
což jsou náklady na jejich školné). A za zbývajících 16.300 Kč jsem už tradičně nakoupil různá zvířátka a různou 
pomoc pro lidi v misích, v zahraničí. Vždy to posíláme na organizaci „Člověk v tísni“. Letos v rámci šetření se 
nevystavují papírové certifikáty. Tak je vám nemůžu ukázat. Potvrzení o daru je také na nástěnce pod kůrem. 
 

PŘIPRAVUJE SE … 
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 
 
 

KŘESŤANSTVÍ A HOMEOPATIE 
 

Diecézní katechetické centrum brněnského biskupství pořádá v pondělí 16. ledna 2023 v 17.00 přednášku 
na téma „Křesťanství a homeopatie“. Přednáší P. Milan Werl, kaplan ve farnosti Hodonín. Akce se koná v sále na 
adrese Petrov 2, je určená pro širokou veřejnost a není nutné se přihlašovat předem. 
 

VEČER CHVAL V HUSTOPEČÍCH v pátek 20. ledna 2023 od 18.45 hodin v kostele sv. Václava (od 18.00 mše 
svatá). 
 

CENTRUM PRO RODINU, zve rozvedené na duchovní setkání, které se uskuteční v sobotu 21. ledna 2023 
na Petrově v Brně od 9.00 do 14.30 a vede ji P. Petr Šikula. Vzadu na nástěnce pod kůrem máte informační leták. 
Doporučujeme těm, kterých se to týká. Setkání nabídne prostor pro modlitbu, zamyšlení nad tématem a 
společenství. Přihlášky a více informací naleznete zde. 
 
 

POZVÁNÍ NA DUCHOVNÍ OBNOVU 

 
Farnost Hustopeče plánuje uspořádat duchovní obnovu – seminář života v Duchu svatém. Jedná se o 8 setkání 1x za 
týden asi na 1,5 hodiny, jejichž součástí je společná modlitba, katecheze a sdílení ve skupinkách. Účastníci také 
dostávají domů úryvky z Písma svatého, nad kterými mají denně rozjímat. Součástí obnovy je i životní zpověď a 
modlitba za vylití Ducha svatého. Obnovu by vedli pozvaní kněží. Zájemci se mohou přihlásit do neděle 29. ledna 
2023 u pana děkana (P. Jan Nekuda). 
 
 

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. 
 
 

https://www.crsp.cz/nabizime/duchovni-programy/duchovni-setkani-pro-rozvedene/
file:///C:/Users/Ladislav%20Lengál/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2NETEVKG/www.cho-brno.eu


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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