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30. září 2018 
 

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
svatováclavské hody 

7.30  mše svatá nebude!                                         

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Marie Metelková, manžel, snacha) 

---  
 

1. října 2018 
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše 

panny a učitelky církve 

  

18.00 chórová modlitba celého růžence s farností za farnost              

 (zvláště zveme rodiče s dětmi – modlitba bude přizpůsobena dětem) 

 

2. října 2018 
Památka svatých andělů strážných 

  

7.00 mše svatá (Vilém Tocháček, celá rodina) 

18.00 modlitební společenství nad Božím slovem 
 

3. října 2018 
Středa 25. týdne v mezidobí 

  

7.00 mše svatá (Antonín Franěk, 2 švagři, 2 rodiče a živá rodina) 

  

 

4. října 2018 
Památka sv. Františka z Assisi 

7.00 mše svatá (Antonín Konečný, manželka, 2 rodiče, celá rodina) 

17.00 žehnání zvířátek na farní zahradě              

18.00 rozjímavá modlitba růžence    18.00 mše svatá NIKOLČICE 
 

5. října 2018 
Pátek 26. týdne v mezidobí 

první pátek v měsíci 

  

19.00 
mše svatá (František Kokeš, 2 rodiče, živá rodina a duše v 
očistci) 

  
 

6. října 2018 
Sobotní památka Panny Marie 

  

7.00 mše svatá (Na poděkování za přijatá dobrodiní) 

  

 

7. října 2018 
 

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
díkůvzdání za úrodu 

7.30 mše svatá (Jenovéfa Konečná, manžel, 2 rodiče) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Za farníky s poděkováním za letošní úrodu) 

---  

 

Každý den se ve 21.00 modlíme jeden Zdrávas za farnost. Každý pátek se v 15.00 hodin scházíme (nejen) na 
vyhlídce na Domaninách ke smírné modlitbě korunky k Božímu milosrdenství za obec Šitbořice a její obyvatele 

(vyprošujeme dary smíření, odpuštění a uzdravení vztahů – jde o přímluvnou modlitbu. 
 

Telefonní kontakt na otce Jiřího: 731 619 807, telefonní kontakt na děkanství Hustopeče: P. Jan Nekuda – mobil 723 
529 476. 

 
INFORMAČNÍ SERVIS 

 
* Poděkování za vaše dary do celodiecézní sbírky do fondu PULS na podporu kněží a pastorace v brněnské 
diecézi. Vybralo se 19 044 Kč (2017 – 23 400 Kč). Pán Bůh zaplať za vaše dary. 



* Nedělní svátostné požehnání až do odvolání nebude! 
* Bohoslužby v týdnu budou od úterý až do čtvrtku vždy ráno. V pátek večerní a sobota a neděle podle zvyku. 
* Modlitební společenství nad Božím slovem jsou v úterý navečer v 18.00 hodin v Klasu na staré škole. Vhodné i 
pro lektory. Těšíme se na vás. 
* V pátek je první pátek v měsíci. Ve čtvrtek přijde O. Jiří k nemocným na ulicích Nikolčická a U Rybníčku a v pátek 
k ostatním. Začne s návštěvami vždy ráno po deváté hodině.    
* Příští neděli bychom děkovali za letošní úrodu, a tak vás chci požádat, abyste přinesli v sobotu dopoledne něco 
ze svých polí a zahrad, odpoledne to v kostele naaranžujeme a v pondělí pak odvezeme lidem do Diakonie Betlém 
v Kloboukách. I když počasí úrodě moc nepřálo, určitě něco najdeme k darování. Nemusí to být zrovna pytel 
brambor nebo koš ovoce, ale když každý přispějeme troškou tak nám neubyde a potřebným to pomůže. Po 
loňských zkušenostech jsme byli požádáni spíše o zavařeniny a konzervované věci. S velkým množstvím 
nezpracovaného ovoce a zeleniny mají hodně práce, pokud nechtějí, aby se jim neznehodnotilo. Přesto jsou velmi 
vděční a dopředu nám děkují za naši podporu. 
Velké díky za vaši velkorysost. 
* A protože tento týden bude sv. Františka, který je patronem zvířátek zveme děti a samozřejmě nejen děti ve 
čtvrtek na farní zahradu v 17.00 kam mohou přijít se svými zvířátky (pejsky, kočičky, hady, slepice, kozy, ptáčky, 
křečky…) a pan farář jim je požehná. 
* Na bočních oltářích můžeme podepsat petici na podporu manželství, kterou se autoři obrací na senát a 
parlament ČR, aby přijali ústavní zákon, kterým bude stanoveno, že manželství, rodina a mateřství jsou pod zvláštní 
ochranou zákonů a manželství bude definováno jako trvalý svazek muže a ženy. Petice se vymezuje proti 
uzákonění uzavírat manželství mezi osobami stejného pohlaví. Je možné ji podepisovat do konce měsíce září. 
* Co se týká náboženství, je v plánu letošní školní rok prožít takto: 
1 a 2 třída, budou mít mše svaté ve středu se zaměřením na základní náboženské informace. Tedy prosím, abyste 
jim neplánovaly na středu podvečer kroužky – pokud tedy chcete, aby se zapojily do náboženství a pak následně 
mohly jít k prvnímu svatému přijímání. Třeťáci budou mít náboženství také ve středu před dětskou mší svatou na 
faře. Aby v naší farnosti mohlo být také svaté přijímání, tak je nutné, abych děti v kostele viděl. Takže prosím, 
abyste si to uvědomili a s dětmi chodili v neděli na mši, což by měla být samozřejmost a také ve středu, kdy děti se 
více a osobně poznávají v kostele, a i já mám možnost je více poznat. To se týká samozřejmě nejen třeťáků, ale 
všech dětí z první a druhé třídy, ale starších dětí. Také bude bývat sboreček malých dětí, tak je dobré je do sboru 
posílat. Ten bude od příští středy. Pro starší děti jsou páteční večerní. 
 

Rozpis výuky náboženství: 
 

1. a 2. třída ještě volno 
3. třída v 16.15 na faře 

4. třída paní Kleinová Staňislava – zatím volno 
5. třída paní Ryšavá čtvrtek 14.30 – 15.15 SŠ 

6. třída paní učitelka – zatím volno 
7. třída paní Navrátilová pondělí 15.30 SŠ 

8. třída paní Janková, úterý FU v 17.00 
9. třída pan farář v pátek na faře v 16.15 

 
 Rodičům připomínáme jejich zodpovědnost před Bohem za náboženskou výchovu 

 neboli předávání víry svým ratolestem kterou slíbili při jejich křtu – katecheté nebudou učit děti  dělat kříž 
a znát základní modlitby – tyto základy se předávají v rodině! 

  
* Jelikož spousta z vás se nedostala do Svaté země na pouť, tak bych rád s vámi ještě jednou v příštím roce 
Svatou zemi navštívil. A to v termínu od 11. do 18. února, jsou zároveň i prázdniny ve škole, takže kdyby někdo z 
mladých chtěl, tak je to možné. Na stolíku je seznam na přihlášení, a i letáček o této pouti. Můžete si je rozebrat. 
* Sobotní úklid kostela: NEČASOVÁ Marie, ul. Družstevní. 
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