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17. prosince 2017 
 

TŘETÍ NEDĚLE 
ADVENTNÍ – GAUDETE 

7.30 mše svatá (Václav Vozdecký, 2 rodiče) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (za farníky) 

 adorace nebude                                 

18. prosince 2017 
 

Pondělí před Štědrým dnem 

6.00 roráty (na úmysl dárce) 

 od 9.00 úklid kostela                                

  

19. prosince 2017 
 

Úterý před Štědrým dnem 

6.00 roráty (Jenovéfa Tesařová, manžel, 2 rodiče) 

                                     

  

20. prosince 2017 
 

Středa před Štědrým dnem 

6.00 roráty (Cyril Studýnka, nemocná osoba a živá rodina) 

            

15.00 modlitební společenství nad Božím slovem – KLAS 

21. prosince 2017 
 

Čtvrtek před Štědrým dnem 

6.00 roráty (František Drabálek, 2 rodiče) 

17.00 mše svatá NIKOLČICE 

17.00 rozjímavá modlitba radostného růžence při svíčkách 

22. prosince 2017 
 

Pátek před Štědrým dnem 

6.00 
roráty (Augustina Urbánková, manžel, celá živá a zemřelá 
rodina) 

  

  

23. prosince 2017 
 

Sobota před Štědrým dnem 

6.00 roráty při svíčkách (rodina Nevídalova a Vahalova) 

 po rorátech v Klasu snídaně (nejen) pro děti                                                     

 17.00 betlémské světlo před Orlovnou 

24. prosince 2017 
 

ČTVRTÁ NEDĚLE 
ADVENTNÍ – ŠTĚDRÝ 

DEN 

7.30 mše svatá () 

  

16.00 mše svatá NIKOLČICE 

22.00 půlnoční mše svatá (Za farníky) 

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

OD 17. PROSINCE ZAČÍNÁ DRUHÁ ČÁST ADVENTU – PŘÍPRAVA NA VÁNOCE 
* Dnes odpoledne nebude adorace a svátostné požehnání. 
* 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. Ve všední dny – to je pondělí až pátek je možnost posnídat v Klasu pro děti, které tím mohou 
vyplnit volný čas, než půjdou do školy a nemusí tak chodit až domů. Sobotní snídaně je určena pro všechny bez 
rozdílu – děti, mládež, dospělí i přespolní... 
* V pondělí 18. prosince plánujeme předvánoční úklid kostela. Začneme v 9.00 hodin abychom pracovali v teple – 
odpoledne už je chladno. Budeme moc rádi, když si vyšetříte chvíli času a přijdete nám pomoci! Budeme uklízet 
prostory které jsou celý rok opomíjené. Děkujeme za vaši ochotu. Pokud máte možnost, přineste si vlastní čistící 
potřeby (kbelík, prachovka). 
* 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. 
* Předvánoční ministrantská schůzka bude v pátek v 16.00 hodin v Klasu. Prosíme rodiče o připomenutí! 



* V sobotu 23. prosince dopoledne půjdeme tradičně zakrmovat zvířátka. Sraz zájemců je v 10.00 hodin u dolní 
zastávky. Akce se koná jen za pěkného počasí (nesmí pršet). Nezapomeňte na dobroty pro zvířátka. 
* V sobotu 23. prosince zveme všechny zájemce o betlémské světlo ke krátkému zastavení s žehnáním světla 
pokoje. Po skončení možnost odnést si betlémské světlo do svých domovů. Začátek v 17.00 u vánočního stromu 
před Orlovnou. 
* O 4. neděli adventní, která je zároveň Štědrým dnem, bude dopoledne pouze ranní mše sv. v 7.30! Na Štědrý den 
odpoledne zahájíme vánoční dobu v 16.00 hodin mší svatou pro děti v Nikolčicích a večer pak ve 22.00 hodin tzv. 
„půlnoční“. Podrobný rozpis vánočního programu bude vyvěšen na nástěnce i na internetu. 
* Také letos stojí před betlémem v kostele černoušek a díky vaším příspěvkům, bychom rádi i letos 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 . 
* Zapisujte se prosím na službu hlídání betléma v kostele během vánočních svátečních dní – arch je pod kůrem. 
* Sobotní úklid –  KRUPIČKOVÁ Marie, ul. U cihelny. 
* 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). 

 
POZVÁNKA DO BRNA ... 

NETRADIČNÍ Česká mše vánoční "Hej mistře" 
Přijďte si společně na závěr adventu zahrát a zazpívat tradiční "RYBOVKU" na Biskupský dvůr 
v sousedství Zelného trhu, přičemž do produkce bude zapojena i veřejnost: zpěváci a muzikanti 

jsou zváni, dostaví se s hudebními nástroji a notami spontánně podle zájmu.  
Účinkující: 

soprán Romana Kružíková, alt Táňa Janošová, tenor Petr Levíček, bas Jan Štáva (+ všichni 
zpěváci a muzikanti, kteří se budou chtít zapojit do společného zpěvu) 

Dirigent Štěpán Policer 
Nezapomeňte si s sebou vzít NOTY, HUDEBNÍ NÁSTROJE, SVÍČKY A PRSKAVKY a zvláště 

pak SVÁTEČNÍ NÁLADU! 
Místo konání akce: Biskupský Dvůr, Muzejní 1, Brno 

pátek 22. prosince 2017 od 15:00 do 16.00 hodin 
Případné změny si prověřte na webu akce Česká mše vánoční "Hej mistře“. 
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