
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 48/2016 
DOBA ADVENTNÍ – doba vnitřní usebranosti 

NEDĚLE 
27. 11. 

 

1. NEDĚLE 
ADVENTNÍ 

7.30 mše svatá (Josef Nevídal, rodiče) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (za farníky) 
14.00 adorace a svátostné požehnání  

PONDĚLÍ 
28. 11. 

Pondělí 
 po 1. neděli adventní 

6.00 roráty (za živé a zemřelé z naší farnosti) 
  

  

ÚTERÝ 
29. 11. 

Úterý  
po 1. neděli adventní 

6.00 
roráty (Vladimír Vozdecký, manželka, 2 rodiče a živá 
rodina) 

  
  

STŘEDA 
30. 11. 

Svátek sv. Ondřeje, 
apoštola 

6.00 roráty (Marie Konečná, manžel, 2 zetě) 
16.00 modlitební společenství s Božím slovem (KLAS) 

17.30 mše svatá není 

ČTVRTEK 
1. 12. 

Čtvrtek 
 po 1. neděli adventní 

6.00 
roráty (Eduard Tomek, jeho živá a zemřelá rodina 
Tomkova, Hanákova a Valíčkova) 

17.00 mše svatá NIKOLČICE 
17.00 rozjímavá modlitba radostného růžence při svíčkách 

PÁTEK 
2. 12. 

Pátek 
 po 1. neděli adventní 

6.00 roráty (Božena Kaňová) 
  

19.00 mše svatá není 

SOBOTA 
3. 12. 

Památka  
sv. Františka Xaverského, 

kněze 

6.00 
roráty při svíčkách (Mikuláš Vozdecký, manželka, syn, 
celá rodina) 

 po rorátech je připravena pro děti snídaně v KLASu na staré škole 

18.00 charismatická modlitba v kostele 

NEDĚLE 
4. 12. 

 

2. NEDĚLE 
ADVENTNÍ 

7.30 mše svatá (za farníky) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Anna a František Nevídalovi, živá rodina) 
14.00 adorace a svátostné požehnání 

 

Další informace:    
 

ÚKLID KOSTELA: HANÁKOVÁ Růžena – ul. Domaninská 
 

MODLÍME SE ZA NAŠI FARNOST:  

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

 

Vstoupili jsme do svaté doby adventní a 28 dní se budeme připravovat 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 se ve ztišení a modlitbě ve svitu adventního věnce 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! 
 

Stále se můžete zapisovat na rozpis adventního putování sochy Panny Marie po našich rodinách – 
arch je na stolku pod kůrem 

 
 



 
 
 

Je možnost si opět zakoupit oblíbený PRŮVODCE ADVENTEM 2016 pro hlubší prožívání nadcházející 
doby adventní. Cena za kus je 9 Kč – na stolku pod kůrem. 

 

ADVENTNÍ ČETBA STAROZÁKONNÍ KNIHY IZAIÁŠ 
V adventní době se velmi doporučuje mimo jiné také četba Božího slova – kniha Izaiáš je vhodnou 
četbou, která nás provází adventní liturgií. Pro zájemce je na stolku pod kůrem k rozebrání rozpis 

jednotlivých kapitol Izaiáše pro každý den  
 

Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO 
Dnešním dnem vstupujeme do svaté doby adventní. Mše svaté budou bývat každý den ráno v 6.00 

hodin, tzv. roráty. Velmi doporučuji chodit na tyto mše svaté.  
Děti si můžou opět nosit lampičky a počkají na pana faráře vždycky na začátku mše pod kůrem.  

Ženám moc děkuji za napečení perníčků a vyrobení adventního věnce do kostela. 
V pátek od 9.00 hodin budu navštěvovat naše nemocné. 

V sobotu po rorátech jsou zváni nejen děti na snídani do KLASU na staré škole. Pokud by někdo 
chtěl upéct něco dobrého ke snídani, ať se domluví s Petrem. 

Příští neděli bude výměna růžencových lístků. 
 

I letos už v době adventu bude stát před betlémem v kostele černoušek a díky vaším příspěvkům 
bychom rádi zaplatili další školné pro dvě děti, které jsme si adoptovali na dálku. Takže zvláště děti 
prosím, aby když dostanou nějakou korunu, tak aby si za ni nekupovaly bonbony, ale nakrmily tím 

černouška ☺. 
 

Doba adventní je dobou ztišení a klidu, a tak doporučuji, abychom tuto svatou dobu takto prožívali. 
Tedy dokázali si odpustit všechny taneční zábavy a všechno co ruší prožití této svaté doby. Je to 

také doba, kdy máme zajet na hlubinu s naším Pánem a dobře se připravit na jeho narození. 
 

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

 

ČESKÁ TELEVIZE PŘEDSTAVÍ DOKUMENT JAKO BYCHOM DNES ZEMŘÍT MĚLI 
Brněnské studio České televize představí na předpremiéře v pondělí 28. listopadu v 16.30 hodin v 
kině ART dokument „Jako bychom dnes zemřít měli“, který v klíčových bodech zachycuje životní 

příběh Pátera Josefa Toufara.   
Samotná televizní premiéra je plánována na úterý 29. listopadu 2016 ve 21.00 hodin na ČT2. 

Doporučujeme. 
 

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 
Farnost Hustopeče zve v úterý 29. listopadu na přednášku „Dospívání: území nikoho“ aneb Jak být 

dobrým průvodcem a rádcem na cestě k dospělosti. Přednáší Mgr. Terezie Pilátová Ph.D.  
Začátek v 18.00 hodin v klubovně pod kostelem. Více na www.farnosthustopece.cz.  

 

Nadační fond Credo pořádá v sobotu 10. prosince od 9.00 hodin v brněnském kině Scala na 
Moravském náměstí adventní duchovní obnovu pod vedením P. Šebestiána Smrčiny OFM z Moravské 

Třebové. Cena 100 Kč za osobu, možnost zajištění oběda. Více na www.duchovniobnova.cz.  
 
  

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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