
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ  04/2023 

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

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…) 

  

 

23. ledna 
 

Pondělí 3. týdne v mezidobí 

  

 18.00 - modlitba večerních chval breviáře v kostele 

  

 

24. ledna 
 

Památka sv. Františka Saleského, 
biskupa a učitele církve 

7.00   mše svatá (Jan a Žofie Viktorinovi, děti, 2 rodiče, 2 prarodiče) 

    

    

 

25. ledna 
 

Svátek Obrácení svatého Pavla, 
apoštola 

  

    

17.30   mše svatá () 

 

26. ledna 
 

Památka sv. Timoteje a Tita, 

biskupů 

7.00   mše svatá (Za otevřenost našich srdcí pro Boží slovo) 

    

17.00 NIKOLČICE – mše svatá (Za manžele Kozákovy, sourozence…)             

 

27. ledna 
 

Pátek 3. týdne v mezidobí 

    

18.30   mše svatá (Alois Kaňa, živá a zemřelá rodina) 

   po mši tichá eucharistická adorace 

 

28. ledna 
 

Památka sv. Tomáše Akvinského, 
kněze a učitele církve 

7.00   mše svatá (Vojtěch Konečný, manželka, sourozenci a zeť) 

  

    

 

29. ledna 
 

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

(Otevřel ústa a učil je...) 

7.30  mše svatá (Rodina Ramljakova, za jejich zdraví a ochranu…) 

9.00  NIKOLČICE – mše svatá (za farníky) 

10.30  mše svatá (Karel a Emilie Zoubkovi, Ondřej a Josefa…) 

  
 

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 (22. 1.) je neděle Božího slova, jak si přeje papež František, abychom Písmu svatému věnovali náležitou 
pozornost. Dnešní sbírka byla ve prospěch biblického apoštolátu – Českého katolického biblického díla a České 
biblické společnosti. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost. 
* V pondělí večerní chvály v 18.00 hodin v kostele. 



* Ve středu opět odpolední mše svatá pro děti, ale nejen pro děti. A rodičům připomínáme: PŘÍKLADY TÁHNOU! 
* V pátek odpoledne od 17 hodin modlitba celého růžence za mír nejen na Ukrajině a následuje mše svatá s adorací. 
* sobotní úklid kostela: ZOUBKOVÁ Ludmila, ul. Osvobození. 
 

SLOVO BRNĚNSKÉHO BISKUPA PAVLA KONZBULA K DRUHÉMU KOLU PREZIDENTSKÝCH VOLEB 
 
„V druhém kole prezidentských voleb mnozí řeší konflikt mezi svědomím a odpovědností. Je krátkozraké 
předpokládat, že problém ve svědomí vyřeší člověk tím, že nejde volit. Svatý Tomáš More v jedné modlitbě 
prosí: „Dej mi zdravý rozum, Pane, ať vidím dobro kolem sebe.“ Mít na očích možné dobro, i když je menší, 
než bychom si přáli, a zbytek svěřit Boží prozřetelnosti, to je dle mého soudu řešení, které nám nabízí 
rozum osvícený vírou. Prosím, běžme volit.“ 
 

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. 
 

SLOVO OTCE JIŘÍHO 
 

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

Od poutníků do Medžugorje, kteří byli v srpnu na pouti jsme dostali celkem 2.200 Kč. Pán Bůh zaplať. 
Částku 1000,- Kč jsem dal na květinovou výzdobu našeho chrámu a zbytek mládeži na nové přenosné varhany. 
 

Pokud máte doma nějaké sladké přebytky z tříkrálové sbírky, nebo i jiné bonbony, oplatky, tak je můžete během 
týdne nosit na faru. Tvrdé bonbony – část z nich použiji při rozdávání po mši svaté dětem a zbytek odvezu do 
Diakonie Betlém v blízkých Kloboucích u Brna Také díky 
 

Tuto sobotu 28. ledna v 18.00, bych se rád setkal, se všemi snoubeneckými páry, které uvažují o uzavření církevního 
sňatku. Setkáme se na faře. 
 

Přišlo nám 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 všem, kdo přispíváte. 
 

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 
 

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. Seminář by zřejmě býval v úterý večer. 
Zájemci se mohou přihlásit do neděle 29. ledna 2023 u pana děkana (P. Jan Nekuda) 723 529 476. 
 

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. 
 

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 
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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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