
FARNÍ INFO ZPRAVODAJ 
07/2023 

 

pro farnosti sv. Mikuláše Šitbořice a sv. Jakuba Staršího Nikolčice 
 

12. 2. 
2023 

Neděle 
 

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 - mše svatá (Anna Danielová, manžel, 2 rodiče, Františka…) 
 

9.00 - mše svatá NIKOLČICE (Za manžele Koutné, Jehličkovy, rodiče...) 
 

10.30 - mše svatá (Za farníky) 
 

▫ po mši svaté v 10.30 křest Šimona Zelinku – pamatujme na rodinu v modlitbě 
▫ každý den večer ve 21 hodin se modlíme jeden Zdrávas za farnost 

13. 2. 
Pondělí 

Pondělí 6. týdne v mezidobí 

mše svatá není 
 

▫ Valentinská pouť v Brně – program viz níže 
▫ společná modlitba večerních chval breviáře v 18.00 hodin v kostele 
▫ modlitební společenství s Písmem v 19.00 v Klasu 

14. 2. 
Úterý 

Úterý 6. týdne v mezidobí 

7.00 - mše svatá (Veronika Bezděková, manžel, syn, vnuk, celá rodina) 
 

 ▫ 

15. 2. 
Středa 

Středa 6. týdne v mezidobí 

17.30 - mše svatá (František Tesař a manželka) 
 

▫ světový den modliteb za oběti obchodu s lidmi 
▫ mše svatá pro rodiče s dětmi ale nejen pro ně (pro rodiče: PŘÍKLADY TÁHNOU) 

16. 2. 
Čtvrtek 

Čtvrtek 6. týdne v mezidobí 

7.00 - mše svatá (Veronika Tesařová, manžel, děti, švagr, dvoje…) 
 

17.00 - mše svatá NIKOLČICE (Jana Novotná a Věra Sukopová…) 
 

▫ 

17. 2. 
Pátek 

Pátek 6. týdne v mezidobí 

18.30 - mše svatá (Božena Kaňová, celá živá a zemřelá rodina) 
 

▫ od 17 hodin modlitba celého růžence za mír nejen na Ukrajině a za nemocné 
▫ mše svatá pro mládež s hudebním doprovodem schóly mladých 
▫ v 15 hodin se modlíme Korunku k Božímu milosrdenství za Šitbořice 

18. 2. 
Sobota 

Sobotní památka Panny Marie 

7.00 - mše svatá (Poděkování za přijatá dobrodiní) 
 

▫ úklid kostela – NOVÁKOVÁ Jana, ul. Kuchyňka 
▫ oblastní setkání charismatické obnovy Brno (nutno přihlásit se – více níže) 

19. 2. 
2023 

Neděle 
 

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7.30 - mše svatá (Josefa Nevídalová, manžel, syn, a rodiče Kubíčkovi) 
 

9.00 - mše svatá NIKOLČICE (Za farníky) 
 

10.30 - mše svatá (Ladislav Drabálek, manželka, živá a zemřelá rodina) 
 

▫ měsíční sbírka 

 

SLOVO na tento týden: 

„Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé moci zůstat věrným. 
Před každým je život a smrt, každému dá (Bůh) to, co kdo bude chtít.“ (Sir 15,16-20) 

 

POMÁHEJME POTŘEBNÝM – Charita ČR organizuje pomoc pro Turecko a Sýrii zasažené zemětřesením, přispět 
můžete na účet 55660022/0800, VS 118. Více na svet.charita.cz. 
 

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ od 13. do 19. 2. 2023. Cílem týdne je podporovat důležitost manželství, 
inspirovat snoubence i manželské páry k rozvíjení a zkvalitňování manželství. Více na tydenmanzelstvi.cz.   
 

ZVEME na přednášku „Manželské kontrasty“ psycholožky, manželské a rodinné poradkyně Mgr. Terezie Pilátové 
Osecké PhD. Přednáška se koná v úterý 14. února od 17.00 do 18:30 v Centru pro rodinu a sociální péči, Brno, 
ulice Biskupská 7 (pod Petrovem - od hlavního nádraží případně z Komárova tramvají 12, Šilingrovo náměstí). 

https://svet.charita.cz/
http://www.tydenmanzelstvi.cz/


VALENTINSKÁ POUŤ v BRNĚ 
Valentinská pouť proběhne v pondělí 13. února 2023 v Brně v kostele sv. Michaela na Dominikánském náměstí 
(vedle Nové radnice). 
 
Program:  17:00 Přednáška Karla Skočovského na téma: „Svým tělem oslavujte Boha“ 
                 18:30 mše svatá s modlitbou snoubenců u oltáře sv. Valentina 
 
Po mši svaté následuje koncert schóly z Tvarožné, která také doprovází mši svatou. 

 

SLOVO BISKUPA PAVLA 
 

Milí přátelé, v prvním čtení od moudrého Sírachovce jsme slyšeli: „Bůh před tebe položil oheň i vodu, vztáhni ruku, 
po čem chceš.“ Jako každým rokem je tu doba rozhodování nejen pro ty, kdo končí středoškolská studia, ale blíží 
se také doba podávání přihlášek ke studiu teologie a formace ke kněžství. Kněžství je životní povolání, v němž 
vytváříme prostor pro Ježíše v lidských srdcích. I když žijeme v době, kdy se církev může pro společnost jevit 
nečitelnou, její poslání svěřené Kristem je stále stejné a ona mu musí být věrná. Právě proto potřebuje ty, kdo 
chtějí službě věrnosti Bohu zasvětit svůj život. Jako biskup bych vás, mladí muži, kteří v srdci vnímáte pozvání ke 
kněžství, rád informoval, že přihlášku ke kněžské formaci pro školní rok 2023/2024 můžete zaslat poštou na 
sekretariát brněnského biskupství do konce března.   V modlitbě biskup Pavel. 

 

PŘIPRAVUJE SE … 
* PRANAF (PRAzdniny NA Faře) - od 12. do 18. března (jarňáky) - přihlášky jsou na stolku pod kůrem. 

* VELIKONOČNÍ JARMARK neděle 26. března odpoledne (mj. prodej zdobených svíček od s. Lenky z Vranova) 
* SBÍRKA PRO POTRAVINOVOU BANKU některou sobotu v dubnu dopoledne (datum bude upřesněno) 

* CHALOUPKY - od 5. do 12. srpna - farní tábor pro děti od druhé do deváté třídy. Přihlašování proběhne 
v neděli 19. února odkazem na farních stránkách. Podrobné informace na vývěsce v kostele. 
 

NABÍDKA PRO MLÁDEŽ 
O prázdninách bude možnost se zúčastnit puťáku. Akce proběhne od 24.- 30.7. a je určena pro mládež 15 až 25 
let. Zájemci ať se zapíší v kostele na seznam na stolíku pod kůrem. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTAKTY: farář P. Jiří Topenčík 731 619 807  *   děkanství Hustopeče P. Jan Nekuda 723 529 476 


