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NEDĚLE 
20. 11. 

 

34. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Slavnost   
JEŽÍŠE KRISTA 

KRÁLE 

7.30 mše svatá (Tomáš Konečný, živá rodina) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Oldřich Fiala, bratr František, Josef a jejich manželky) 
 adorace a svátostné požehnání není 

PONDĚLÍ 
21. 11. 

Zasvěcení Panny Marie  
v Jeruzalémě 

 mše svatá není 

17.00 chórová modlitba celého růžence   

  

ÚTERÝ 
22. 11. 

Památka sv. Cecílie,  
panny a mučednice 

7.00 mše svatá není 

  
  

STŘEDA 
23. 11. Středa 34. týdne v mezidobí 

16.00 modlitební společenství s Božím slovem (KLAS) 

17.30 mše svatá není 

  

ČTVRTEK 
24. 11. 

Památka  
sv. Ondřeje Dung-Laca  

a druhů, mučedníků 

7.00 mše svatá není 

  
17.00 rozjímavá modlitba růžence za farnost  

PÁTEK 
25. 11. 

Pátek 34. týdne v mezidobí 
  
  

19.00 mše svatá není 

SOBOTA 
26. 11. 

Sobotní památka  
Panny Marie 

7.00 mše svatá není 

17.00 žehnání adventních věnců a večer chval 
  

NEDĚLE 
27. 11. 

 

1. NEDĚLE 
ADVENTNÍ 

7.30 mše svatá () 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá () 
14.00 adorace a svátostné požehnání 

 

Další informace:    
 

ÚKLID KOSTELA: KRUPIČKOVÁ Marie – ul. U cihelny 
 

MODLÍME SE ZA NAŠI FARNOST:  

Každý den ve 21.00 – modlitba jedenkrát Zdrávas Maria. Připoj se i ty! 

 

Sobotním večerem vstupujeme do svaté doby adventní a budeme se připravovat 28 dní na narození 
Ježíše Krista.  

Je to čas velké milosti a velkého obdarování pro každého z nás.  
Proto církev doporučuje v tyto dny usebranost a ztišení. Také se doporučuje udělat si v době 
adventní svatou zpověď a obnovit společné modlitby v našich rodinách – zvláště pak modlitba 

svatého růžence. Velmi se doporučuje četba biblické knihy Izaiáš. 
Nenechme si vymývat mozek schizofrenním „vánočním adventem“ s jeho vánočními stromy, trhy a 
koledami a raději ve ztišení a modlitbě ve svitu adventního věnce se připravujme na osobní setkání 

s Kristem. To je podstata a smysl adventu.  
Když se nám to podaří, potom i oslava Vánoc se pro nás stane požehnáním.  

Nezapomeňme, že jaký bude advent, takové budou Vánoce! 
 

Během týdne se můžete zapsat na rozpis adventního putování sochy Panny Marie po našich rodinách 
– arch je na stolku pod kůrem. 

 
18. prosince mezi 14.30 a 18.00 bude v klubovně KLASu  na staré škole výstava betlémů, loutek a 

perníkových výrobků. Součástí výstavy bude i mechanický betlém. Jste srdečně zváni. 



 

Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO 
 

Dnes po mši svaté o půl jedenácté odjíždím na duchovní cvičení na Svatou Horu. Vracet se budu 
v sobotu dopoledne, tak tento týden nebudou mše svaté. 

 

V pondělí v 17.00 hodin se můžete sejít k modlitbě celého svatého růžence. 
 

V sobotu v 17.00 bude v kostele žehnání adventních věnců a po něm, kdo bude chtít, může zůstat 
na modlitbu chval – zvu vás ☺. 

 

Příští neděli vstupujeme do svaté doby adventní, a tak se nezapomeňme ztišit, zklidnit a začít 
poctivě a intenzivně prožívat adventní dobu. 

Dnes je pravidelná měsíční sbírka. Pán Bůh zaplať za vaše dary. 
Děkuji všem za brigádu v pondělí kolem kostela. 

 

Děkuji, že navštěvuje mše svaté – vytrvejte a nebojte se brát na mše i své přátele a děti posílat na 
bohoslužby. 

 

Pravidelná setkání modlitebního společenství (modlitba nad Písmem svatým) budou v zimním období 
bývat ve středu po večerní bohoslužbě v klubovně KLASu na staré škole. Zveme nové zájemce. 

V tomto roce čteme nedělní starozákonní čtení. Vlastní Bible s sebou. Těšíme se na vás. 

 

 NABÍDKY Z OKOLÍ 
Dnes je možnost až do 18.00 hodin adorovat před Nejsvětější svátostí v kostele sv. Václava 

v Hustopečích. 
Dnes v neděli 20. listopadu jsou v 17.00 hodin v kostele v Žatčanech chvály. 

 

 VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ: 
5. třída – pondělí – 15.00 (p. Navrátilová Hana) 
6. třída – úterý v 15:30 na faře (Jakub Klein) 
7. třída – úterý – 15.00 (p. Dvořáková Marie) 
8. a 9. třída – úterý v 16:15 na faře (O. Jiří) 

 

Kontakt na nového děkana O. Jan Nekuda je: 723 529 476 
 

MŮŽE SE HODIT … telefonní číslo farnosti je +420 731 619 807 
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