
FARNÍ INFO ZPRAVODAJ 
08/2023 

 

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

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…) 
 

▫ po mši svaté v 10.30 přijme křest Rozálie Anna Konečná 
▫ měsíční sbírka 
▫ každý den večer ve 21 hodin se modlíme jeden Zdrávas za farnost 

20. 2. 
Pondělí 

Pondělí 7. týdne v mezidobí 

mše svatá není 
 

▫ společná modlitba večerních chval breviáře v 18.00 hodin v kostele 

21. 2. 
Úterý 

Úterý 7. týdne v mezidobí 

7.00 - mše svatá (Jenovéfa Kaňová, manžel, živá a zemřelá rodina) 
 

 ▫ 

22. 2. 

Středa 

POPELEČNÍ STŘEDA 
den přísného postu 

17.00 - mše svatá NIKOLČICE (Za farníky) 
 

18.30 - mše svatá (Oldřich a Emílie Blahovi) 
 

▫ Popeleční středou vstupujeme do 40denního postního období, jehož 
smyslem je duchovní obnova člověka. 
▫ Na Popeleční středu se uděluje popelem znamení kříže na čelo. Přijetí 
popelce je znamením kajícnosti. 
▫ Popeleční středa je v katolické církvi dnem přísného postu viz níže. 
▫ 3. třída nebude mít náboženství. 

23. 2. 
Čtvrtek 

Čtvrtek po Popeleční středě 

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

▫ 

24. 2. 
Pátek 

Pátek po Popeleční středě 

18.30 - mše svatá (Rodina Valíčkova a Nevídalova) 
 

▫ v 15 hodin se modlíme Korunku k Božímu milosrdenství za Šitbořice 
▫ modlitba celého růžence nebude 
▫ večerní mše svatá s doprovodem schóly mladých 
▫ po mši svaté tichá eucharistická adorace 

25. 2. 
Sobota 

Sobota po Popeleční středě 

7.00 - mše svatá (Drabálek František, 2 rodiče, živá a zemřelá rodina) 
 

▫ úklid kostela – URBÁNKOVÁ Růžena, ul. Pod Svatojánkem 

26. 2. 
2023 

Neděle 
 

1. NEDĚLE V POSTNÍ 

7.30 - mše svatá (Ondřej Vozdecký a manželka, Marta Valíčková) 
 

9.00 - mše svatá NIKOLČICE (František Podbřecký, rodiče…) 
 

10.30 - mše svatá (Za muže z naší farnosti – od žen) 
 

▫ odpoledne ve 14 hodin křížová cesta (vedou muži) 

 

SLOVO na tento týden: 

„Je psáno: 'Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst.'“ (Mt 4,3) 
 

POPELEČNÍ STŘEDA je dnem přísného postu: věřící od 14 let jsou vázáni postem od masa, a ve věku od 18 do 
60 let také postem újmy, to znamená, že se mohou najíst dosyta jen jednou za den. Postem újmy nejsou vázáni 
nemocní a lidé těžce fyzicky a duševně pracující. 
 

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. 
 

https://svet.charita.cz/


VEČER CHVAL tento pátek 24. února 2023 po večerní mši svaté v 18.45 v kostele sv. Václava v Hustopečích. 
 

Diecézní katechetické centrum v Brně připravilo jako každoročně brožurku MALÝ PRŮVODCE POSTNÍ DOBOU. 
Stejně jako v minulých letech si do svých mobilních zařízení můžete stáhnout aplikaci Malý průvodce postní dobou. 
Aplikace nabízí pro každý všední den citát z Bible, krátký duchovní impuls inspirovaný slovy papeže Františka, 
modlitby a liturgická čtení. K dispozici je varianta jak pro ANDROID, tak pro iOS. 
 

NĚKOLIK POSTNÍCH INSPIRACÍ pro hlubší prožití postní doby: 
 

* „POSTNÍ KAPKY“ – vytvořila farnost Dolní Němčí (www.postnikapky.cz). 

* „40x40“ - modlitební výzva ostravského biskupa Martina Davida pro postní dobu (www.doo.cz). 
* „MOJE POSTNÍ DOBA“ – aktivity pro menší i dospělé (www.katechetiolomouc.cz). 

* „EXODUS PRO ŽENY – ŽENSKÁ POSTNÍ VÝZVA“ - Tato výzva je pro všechny, kteří chtějí růst duchovně, 
duševně, ale zároveň se věnovat svému zdraví. Pokud máš problém sama se sebou, s tím, jak trávíš volný čas 
nebo si nedokážeš najít čas na Boha, ale chceš víc – přidej se k této výzvě, rozhodni se a vykroč. Více zde, verze 
pro muže je k dispozici zde. 
* „JEŽÍŠ DÁVÁ VODU ŽIVOTA“ - V letošním postním projektu, který jsme připravili pro farnosti i rodiny se budeme 
snažit více pochopit, co pro nás znamenají Ježíšova slova o vodě, která řekl samařské ženě u Jákobovy studny. 
Všechny potřebné přílohy jsou ke stažení zde. 
 

POSTNÍ ČETBA PRO POVZBUZENÍ 

 
Pojďme si (třeba i společně) přečíst povzbuzení papeže Františka „Gaudete et exsultate“ - „O povolání ke svatosti 

v současném světě“. 
Četbou se můžeme nechat povzbudit a obohatit pro svůj křesťanský život – k evangelizaci, ke které jsme Ježíšem 
zváni (evangelizace má být DNA každého křesťana). Aktivita farnosti Brno-Židenice. Kniha se dá zakoupit v Brně 
(Donum, Cesta) nebo vám ji sežene Petr, popř. si můžete stáhnout verzi v PDF. 
 

V PÁTKY POSTNÍ DOBY je možné před obrazem ukřižovaného Ježíše získat plnomocné odpustky – více zde. 

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. 
 

Diecézní centrum mládeže Brno pořádá modlitební akci s názvem „ADOPTUJ SI KNĚZE“. Stačí napsat na 

dcm.brno@biskupstvi.cz a do předmětu uvést "Adopce kněze". Poté vám přijde zpráva se jménem vylosovaného 
kněze z naší diecéze a také krátká modlitba, kterou se budete modlit. Iniciativa je určena pro zájemce všech 
věkových kategorií. 
 

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. 
 

Od první neděle postní chceme obnovit po zimě venkovní křížovou cestu na Svatojánek. Je zapotřebí obnovit a 

usadit vyvrácené sloupky a nainstalovat texty, vyčistit cestu od náletů – hlavně poslední úsek na Svatojánku a 
kolem kříže. Pokud by někdo chtěl přiložit ruku (ruce) ke společnému dílu, předběžně to bude sobota dopoledne, 

tak kontaktujte Petra.  Těšíme se na synodální (společný) pracovní relax v přírodě. Těší se Petr, Patrik, Marek… 
 

NABÍDKA PRO MLÁDEŽ 

 
O prázdninách bude možnost se zúčastnit puťáku. Akce proběhne od 24. až 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 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.biskupstvi.pruvodcepostnidobou
https://apps.apple.com/cz/app/průvodce-postní-dobou/id1552634158
http://www.postnikapky.cz/
https://www.doo.cz/101-slider-na-hlavn%C3%AD-stran%C4%9B/5637-diecezni-modlitebni-vyzva-pro-postni-dobu.html
https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2023/01/18/postni-aktivita-2023/
https://img.signaly.cz/drawer/000000/215/%C5%BDENSK%C3%81-POSTN%C3%8D-V%C3%9DZVA.pdf
https://www.exodus90.cz/
https://kc.biskupstvi.cz/jezis-dava-vodu-zivota-postni-projekt-pro-farnosti-a-rodiny-2023/
https://www.klokoty.cz/data/web/udalosti/gaudete-et-exsultate.pdf
http://www.farnostsuchdol.eu/odp-postni-doba.html
mailto:dcm.brno@biskupstvi.cz?subject=Adopce%20kněze

