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3. prosince 2017 
 

PRVNÍ NEDĚLE 
ADVENTNÍ 

7.30 mše svatá (Za farníky) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
mše svatá (Marie Konečná, manžel, Josef Tihlařík, živá 
rodina) 

                            

4. prosince 2017 
 

Pondělí po 1. neděli adventní 

6.00 roráty (Josef Konečný, František Navrátil, manželky) 

                                 

  

5. prosince 2017 
 

Úterý po 1. neděli adventní 

6.00 roráty (Anna a Pavel Zoubkovi, 2 rodiče) 

                                     

  

6. prosince 2017 
 

Středa po 1. neděli adventní 
sv. Mikuláše, patrona farnosti 

6.00 
roráty (Vladimír Drabálek, manželka a zemřelá rodina 
Drabálkova) 

15.00 modlitební společenství nad Božím slovem – KLAS           

17.30 setkání s Mikulášem 

7. prosince 2017 
 

 Čtvrtek po 1. neděli adventní 

6.00 roráty (Prokop Lengál, snacha, celá živá a zemřelá rodina) 

17.00 mše svatá NIKOLČICE 

17.00 rozjímavá modlitba radostného růžence při svíčkách 

8. prosince 2017 
 

Slavnost P. MARIE, POČATÉ BEZ 
POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 

6.00 roráty (Kamil Šuta, manželka, 2 rodiče a švagr) 

  

  

9. prosince 2017 
 

Sobota po 1. neděli adventní 

6.00 
roráty při svíčkách (Josef Tihlařík, manželka, živá a zemřelá 
rodina) 

 po rorátech v Klasu snídaně (nejen) pro děti                                                     

  

10. prosince 2017 

DRUHÁ NEDĚLE 
ADVENTNÍ 

7.30 mše svatá (Františka a Josef Zelinkovi, 2 rodiče) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Marie Kopečková, manžel, živá a zemřelá rodina) 

14.00 adorace                                

Každý den ve 21.00 Zdrávas za farnost. * Každý pátek v 15.00 na vyhlídce, a nejen na ni… modlitba Korunky za farnost. 
 

******************************************************************************************** 
Vstoupili jsme do svaté doby adventní a budeme se připravovat 24 dní na narození Ježíše Krista. Je to čas velké 

milosti a velkého obdarování pro každého z nás. 
Proto se 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 modlitbu svatého růžence. Velmi se doporučuje četba 

biblické knihy Izaiáš 
Nenechme si vymývat mozek tzv. „předvánočním adventem“ s jeho vánočními stromy, trhy a koledami, který se 
nám snaží vnutit konzumní společnost 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! 
******************************************************************************************** 
* Dnes odpoledne nebude adorace a svátostné požehnání. 



* Můžete se zapsat na rozpis adventního putování sochy Panny Marie po rodinách – arch je na stolku pod kůrem. 
* Dnešním dnem začínáme již naplno prožívat svatou dobu adventní, proto každý den od pondělí do soboty budou 
tzv. roráty a to vždy v 6.00 hodin. Všechny vás na ně zvu a budu se tu rád s vámi setkávat. Moc děkuji ženám za 
napečení perníčků pro děti. Dětem doporučuji, aby si opět nosily lampičky, kterými si budou svítit na cestu do 
kostela, a pak také při mši svaté bude jejich světlo pomocníkem pro kněze, aby lépe viděl do knih. Dále prosíme 
děti, aby si namalovali na výkres náš kostel, kolem kterého si budou lepit za účast na rorátech opět lampičky a 
lístky cesmíny na adventní věnec – prosíme tímto dospěláky o pomoc a podporu. Ve všední dny – to je pondělí až 
pátek bude možnost posnídat v Klasu pro děti, které tím mohou vyplnit volný čas, než půjdou do školy a nemusí 
tak chodit až domů. 
* Informace hlavně pro děti: Minulý rok svatý Mikuláš měl moc práce, a tak mezi nás nemohl přijet. Ale teď mně 
přislíbil, že přijede i s anděly a že se na vás moc těší. Tedy konkrétně Šitbořice si naplánoval na středu, a to na půl 
šestou. Takže děti přijďte a nezapomeňte také namalovat obrázek svatého Mikuláše – vaše pěkná výtvarná díla 
budou po celý advent a vánoce vystavena v kostele. Také naše děti si připravily pro Mikuláše scénku – tak se 
máme na co těšit. 
* 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 . 
* Ve středu modlitební společenství nad Božím slovem, při kterém čteme, rozjímáme a modlíme se nad nedělním 
starozákonním textem. V adventu se scházíme ve středu v 15.00 hodin v Klasu na staré škole. Pokud máte chuť a 
odvahu prožít něco nového a skrze Boží slovo se nechat formovat a vést naším Pánem, přijďte mezi nás a mohu 
vás ujistit, že nic neztratíte jen získáte… a ne málo. Těší se na vás Petr. 
* Příští neděli mezi nás přijede už tradičně pan Novák se svou nabídkou knih. Po obou bohoslužbách si můžete u 
něho zakoupit kvalitní knihy třeba jako vánoční dárek pro blízké. Tak si nezapomeňte vzít peníze. 
* Děkuji vám všem, kteří jste včera v podvečer přišli na varhanní koncert a také jsem vám rád požehnal adventní 
věnce. Bylo nás tu dost, a i dost věnců – tak jsem měl radost. Díky. 
* Děkuji obětavým a šikovným ženám z Klasu, že udělali do kostela opět krásný adventní věnec. 
* A také moc děkuji panu Zelinkovi a panu Valíčkovi, za vyrobení čtyř pastýřů do našeho Betléma. Jsou nádherní a 
můžete je obdivovat každou neděli, kdy pokaždé jeden přibude do Betléma. 
* Sobotní úklid – URBÁNKOVÁ Růžena, ul. Pod Svatojánkem. 
* Telefonní kontakt na kněze: 731 619 807. 
 

* Každý pátek se v 15.00 hodin scházíme 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). 
 

Brněnská diecéze ve fotografiích 
K letošnímu 240. výročí založení brněnské diecéze připravilo Diecézní muzeum výstavu s názvem Brněnská 

diecéze ve fotografiích. Na výstavě se představí 38 převážně amatérských fotografů se svými snímky, které tito 
autoři dodali na základě výzvy diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho. 

Jednašedesát vybraných fotografií představuje katedrálu svatých Petra a Pavla jako první chrám diecéze a pestrou 
mozaiku života v jednotlivých farnostech – dvě fotografie prezentují naši farnost.  

Výstava bude až do 15. prosince 2017 ke zhlédnutí v katedrále sv. Petra a Pavla vždy od 8.15 do 18.30 hodin. 
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