
FARNÍ INFO ZPRAVODAJ 
10/2023 

 

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

5. 3. 
2023 

Neděle 
 

2. NEDĚLE V POSTNÍ 

7.30 - mše svatá (Za farníky) 
 

9.00 - mše svatá NIKOLČICE (Otýlie a Alois Bílkovi, dcera, syn…) 
 

10.30 - mše svatá (P. Vladimír Stejskal) 
 

▫ odpoledne ve 14 hodin křížová cesta (vedou ženy) 
▫ NIKOLČICE – během odpolední modlitby křížové cesty bude přítomen O. Jiří 
    ke svátosti smíření nebo k duchovním rozhovorům. 
▫ každý den večer ve 21 hodin Otče náš za diecézi a Zdrávas Maria za farnost. 

6. 3. 
Pondělí 

Pondělí po 2. neděli postní 

mše svatá není 
 

▫ společná modlitba večerních chval breviáře v 18.00 hodin v kostele 
▫ modlitební společenství v Klasu v 19.00 - mimořádný termín (místo 13. 3.) 

7. 3. 
Úterý 

Úterý po 2. neděli postní 

7.00 - mše svatá (Anežka Kaňová, manžel, 7 dětí, 4 zetě, vnuk, rodina) 
 

 ▫ 

8. 3. 
Středa 

Středa po 2. neděli postní 

17.30 - mše svatá (Růžena Matušková, manžel, živá a zemřelá rodina) 
 

▫ v 17 hodin v kostele křížová cesta dětí (příprava písniček na faře nebude) 
▫ náboženství třeťáků bude 

9. 3. 
Čtvrtek 

Čtvrtek po 2. neděli postní 

7.00 - mše svatá (Terezie Konečná, manžel a syn) 
 

17.00 - mše svatá NIKOLČICE (...) 
 

▫ 

10. 3. 
Pátek 

Pátek po 2. neděli postní 

18.30 - mše svatá nebude 
 

▫ skupina farníků odjíždí na pouť do Svaté země, provázejme je modlitbou 
▫ v 15 hodin se modlíme Korunku k Božímu milosrdenství za Šitbořice 
▫ v postní době nebude modlitba celého růžence ale v 17 hodin se budeme 
   modlit za mír nejen na Ukrajině při venkovní křížové cestě na Svatojánek. 

  11. 3. 
Sobota 

Sobota po 2. neděli postní 

7.00 - mše svatá nebude 
 

▫ modlitební pouť z Moutnic do Tuřan za uzdravení nemocného O. Reného 
▫ úklid kostela – KRUPIČKOVÁ Marie, ul. U cihelny 

12. 3. 
2023 

Neděle 
 

3. NEDĚLE V POSTNÍ 

7.30 - bohoslužba slova (jáhen František) 
 

9.00 - bohoslužba slova (jáhen František) 
 

10.30 - bohoslužba slova (jáhen František) 
 

▫ odpoledne ve 14 hodin křížová cesta (vedou společenství) 
▫ odpoledne odjíždí mládež na PRANAF do Brtnice, provázejme je modlitbou 

 

SLOVO na tento týden: 

„Nastává hodina – ano, už je tady – kdy opravdoví (Boží) ctitelé budou Otce uctívat v duchu a v 
pravdě.“  (Jan 4,21) 

 

Po dobu nepřítomnosti O. Jiřího ve farnosti se při zaopatření nebo pohřbu obracejte na O. děkana Jana Nekudu. 
 

PROSEBNÁ MODLITEBNÍ POUŤ z Moutnic do Tuřan k Matce Boží „v trní“ (cca 16 km) za vážně nemocného 
moutnického faráře O. Reného Strouhala v sobotu 11. března 2023. Odchod v 7.30 hodin od kostela v Moutnicích. 
Přidat k poutníkům se můžeme i na trase, třeba v Nesvačilce, Žatčanech, Telnici nebo v Sokolnicích. Podrobnosti 
pro zájemce na plakátku v kostele, na farních stránkách nebo osobně u Petra nebo Patrika. Při využití autobusové 
linky 612 s odjezdem v 7.32 ze Šitbořic je nejlépe přijet do Nesvačilky a tam se připojit. Mapa trasy zde. 

https://mapy.cz/letecka?planovani-trasy&dim=63f29d23ac1384b4cd4d81c9&x=16.6925469&y=49.1301299&z=15


POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA S OTCEM VOJTĚCHEM KODETEM 
 

Koná se v pátek 10. března odpoledne a v sobotu 11. března 2023 v kostele sv. Janů u minoritů v Brně. Páteční 
program začíná v 15.30 mší svatou, následuje přednáška a adorace (cca do 18.30). 
Sobotní program začíná v 10.00 mší svatou, dvěma přednáškami a adorací (cca do 16.00). 
Během obnovy po oba dva dny možnost svátosti smíření. Srdečně zvou bratři minorité. 
 
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 kostele na stolku pod kůrem si můžete, pokud budete mít zájem, vzít dvě předtištěné postní aktivity z loňského 
roku, a to MODLITEBNÍ ŠTAFETA ZA ULICE ŠITBOŘIC a všech, kteří tam žijí a jednoduší verzi POSTNÍ VÝZVY. 
 

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

 

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). 

* 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 je již ukončeno. 
 
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. 
 

KŘÍŽOVÁ CESTA NA SVATOJÁNEK 

 
Od první neděle postní jste zváni k modlitební vycházce nebo jen k tichému rozjímání na venkovní křížovou cestu 

na Svatojánek. Podařilo se nám usadit vyvrácené sloupky a osadit je novými texty k rozjímání křížové cesty. 
Děkujeme za podporu…i když jenom na dálku přes Facebook, i tak díky…  Pokud bude pěkné počasí, tak vás 

zveme každý postní pátek k modlitbě křížové cesty za mír ve světě.  Začínáme v 17.00 na konci ulice V Akátkách a 

po modlitbě půjdeme hned do kostela na mši svatou (časově to zvládáme). Proto v postní pátky nebude modlitba 
celého růžence. Petr. 
 

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


VENKOVNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA V PŘÍRODĚ 

NA 

SVATOJÁNEK 
 
 

 
 
 
 
 
 

Křížová cesta začíná až na konci ulice V akátkách, 
 odkud vede po polní cestě směrem přes Žleb na Svatojánek 

k dřevěnému kříži (viz foto). 
 

Letos (2023) plánujeme za příznivého počasí každý postní pátek 
odpolední křížovou cestu za mír ve světě, nejen na Ukrajině. 

Začínáme v 17.00, sraz na konci ulice V Akátkách. 
Po modlitbě půjdeme na večerní mši svatou do kostela 

(dá se to stihnout – téměř celá trasa do kostela je z kopce). 
 

Tato křížová cesta bude na místě během celé postní doby. 
Po dobu velikonoční bude nahrazena „Cestou Světla“. 

 

Trasa je 600 m dlouhá a má převýšení 50 m. 
 

Na konci křížové cesty, který je u velké borovice s křížem, 
se můžete kousek vrátit a u 12. zastavení odbočit vlevo a zajít si na vyhlídku 

Svatojánek, kde si můžete odpočinout a pokochat se pohledem nejen na obec. 

 
Požehnané postní dny přeje Petr K. 


