
FARNÍ INFO ZPRAVODAJ 
13/2023 

 

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

26. 3. 
2023 

Neděle 
 

5. NEDĚLE V POSTNÍ 

7.30 - mše svatá (Za farníky) 
 

9.00 - NIKOLČICE (Jiří Hrabec, rodiče, celá živá a zemřelá rodina) 
 

10.30 - mše svatá (Antonie Ryzí, rodiče a sourozence) 
 

▫ odpoledne ve 14 hodin křížová cesta (vedou lektoři) – během modlitby bude 
   přítomen O. Jiří ke svátosti smíření nebo k duchovním rozhovorům. 
▫ odpoledne ve staré škole výstava fotografií a velikonoční jarmark v Klasu 

     (mj. prodej zdobených svíček od s. Lenky z Vranova) 

27. 3. 
Pondělí 

Pondělí po 5. neděli postní 

 mše svatá není 
 

▫ od 9.00 jarní brigáda kolem kostela a fary – hrabání listí 
▫ společná modlitba večerních chval breviáře v 18.00 hodin v kostele 
▫ modlitební společenství nad Písmem v 19.00 hodin v Klasu 

28. 3. 
Úterý 

Úterý po 5. neděli postní 

 7.00 - mše svatá (Jan Urbánek, manželka, celá živá a zemřelá rodina) 
 

 ▫ 

29. 3. 
Středa 

Středa po 5. neděli postní 

17.30 - mše svatá (...) 
 

▫ mše svatá hlavně pro děti, ale nejen pro ně... 

30. 3. 
Čtvrtek 

Čtvrtek po 5. neděli postní 

 7.00 - mše svatá (Oldřich Dostál, sourozence, 2 rodiče, duše v očistci) 
 

17.00 - NIKOLČICE mše svatá (Za manžele Staňkovy, rodiče a snachu) 
 

▫ 

31. 3. 
Pátek 

Pátek po 5. neděli postní 

18.30 - mše svatá (Antonín Nevídal, Marie Rozkydalová, manžel…) 
 

▫ dopoledne od 9 hodin svátostné návštěvy nemocných 
▫ v 15 hodin se modlíme Korunku k Božímu milosrdenství za Šitbořice 
▫ v postní době nebude modlitba celého růžence ale v 17 hodin se modlíme 
     za mír nejen na Ukrajině při venkovní křížové cestě na Svatojánek. 

  1. 4. 
Sobota 

Sobota po 5. neděli postní 

 7.00 - mše svatá (Marie Kaňová, manžel, 2 zetě, živá rodina) 
 

▫ 9.00 - zpovědní den před Velikonocemi s více zpovědníky – 11.45 
▫ úklid kostela – HUTÁKOVÁ Bohumila, ul. Osvobození 
▫ večer v 19.00 v kostele otevřené společenství chval před Nejsvětější Svátostí 

2. 4. 
2023 

Neděle 
 

 KVĚTNÁ NEDĚLE 
s pašijemi sv. Matouše 

 7.00 - mše svatá (Marie Studýnková, manžel, živá a zemřelá rodina) 
 

 9.00 - mše svatá NIKOLČICE (Za farníky) 
 

10.30 - mše svatá (Rodina Konečná a Krupičková, za živé a zemřelé…) 
 

▫ odpoledne ve 14 hodin křížová cesta přes vesnici (začátek u rybníčka) 
▫ NIKOLČICE – během odpolední modlitby křížové cesty bude přítomen O. Jiří 
    ke svátosti smíření nebo k duchovním rozhovorům. 

 

SLOVO na tento týden: 

„Ježíš Martě odpověděl: „Řekl jsem ti přece, že budeš-li věřit, uvidíš slávu Boží.“  (Jan 11,43 ) 
 

ZPOVĚDNÍ MÍSTNOST je při bohoslužbách určena pro rodiče s dětmi, které mají tzv. „svůj den“ (zlobí tak moc, 
že svými projevy ruší ostatní farníky v soustředění bohoslužby). Pokud se dostanete se svým dítkem do této 
nepříjemné situace, odejděte s ním do zpovědní místnosti, kde je ozvučení a můžete dál slyšet, co se děje v 
kostele. Pokud dítě je až nadstandardně hlasité a není k utišení, tak s ním prosíme odejděte z kostela ven. 

Děkujeme za pochopení a vstřícnou ohleduplnou spolupráci. 

  



KŘÍŽOVÁ CESTA PŘES VESNICI NA KVĚTNOU NEDĚLI 
 

K prožití této pašijové modlitby je zván každý, kdo chce v tento postní den odevzdat svůj "kříž" Bohu. 
Kdo se chce krátce zříct svého pohodlí a pomoct tak třeba lidem, kteří žijí v nedostatku. 
 

Na křížovou cestu přes vesnici je zván každý, kdo se nebojí vydat veřejnosti svědectví o tom, 
že křesťanství není něco "ustrašeného za zdmi kostela", ale že je to živá víra. Víra Živá a Radostná. 
 

Zahájení je ve 14:00 u rybníčku na ulici Mlýnská, zakončení bude odhadem před 15. hodinou před 
kostelem a potom se pomodlíme v 15.00 v kostele Korunku k Božímu milosrdenství. 
 

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. 
 

POZVÁNÍ Z RAJHRADU 
 

Sestry těšitelky zvou na pouť k bl. Karlu Rakouskému za posílení víry v rodinách. Koná se v sobotu 1. dubna od 16 
hodin v kostele Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě. 
 

PŘIPRAVUJE SE … 
* SBÍRKA PRO POTRAVINOVOU BANKU některou sobotu v dubnu dopoledne (předběžně 22. dubna) 
 

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. 
 

SLOVO OTCE JIŘÍHO 
 

V pondělí vás prosím o brigádu na hrabání listí kolem kostela a fary. Sejít se můžeme v devět hodin. 
Přijďte, zvláště pak zvu mladé důchodce, kteří jste doma. 
 

V pátek budu navštěvovat naše nemocné od devíti hodin. Ten další pátek je první pátek v měsíci a zároveň Velký 
pátek – den, kdy se nesmí chodit s Eucharistií, jen k umírajícím. Proto budu navštěvovat nemocné tento pátek. 
 

V pátek po večerní mši svaté bude tichá soukromá adorace, doporučuji ji využít k dobré přípravě na zpovědní den. 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


