
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 49/2019 

pro farnosti sv. Mikuláše v Šitbořicích a sv. Jakuba staršího v Nikolčicích 
 

1. prosince 2019 
 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
 

(... nevíte, který den váš Pán přijde ...) 

7.30  mše svatá (Tomáš Konečný, živá a zemřelá rodina) 

9.00  mše svatá NIKOLČICE 

10.30  mše svatá (Za farníky) 

14.00  svátostné požehnání 
 

2. prosince 
Pondělí po 1. neděli adventní 

6.00  roráty (Za bohoslovce) 

  po rorátech jsou děti zváni do Klasu na teplý čaj a pohádky   

  
 

3. prosince 
Památka sv. Františka Xaverského, 

kněze 

6.00  roráty (...) 

  po rorátech jsou děti zváni do Klasu na teplý čaj a pohádky             

17.00  modlitební společenství nad Božím slovem 
 

4. prosince 
Středa po 1. neděli adventní 

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

  po rorátech jsou děti zváni do Klasu na teplý čaj a pohádky                    

   

 

5. prosince 

Čtvrtek po 1. neděli adventní 

6.00 
 roráty (Na poděkování za dar života a přijatá dobrodiní) 
 po rorátech jsou děti zváni do Klasu na teplý čaj a pohádky 

17.00  mše svatá NIKOLČICE                                                          

17.00  rozjímavá modlitba růžence při svíčkách 
 

6. prosince 
Slavnost sv. MIKULÁŠE, biskupa 

patrona kostela a farnosti 

6.00  roráty (Mikuláš Vozdecký, manželka, Zdeněk Kříž) 

  po rorátech jsou děti zváni do Klasu na teplý čaj a pohádky    

17.00  setkání dětí s Mikulášem v kostele 
 

7. prosince 
Památka sv. Ambrože, 

biskupa a učitele církve 

6.00  roráty (Božena Kaňová, celá živá a zemřelá rodina) 

   po rorátech jsou děti zváni do Klasu na kakaovou snídani 

         
 

8. prosince 2019 
 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 
 

(... Přinášejte ovoce hodné obrácení ...)   

7.30  mše svatá (Za farníky) 

9.00  mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
 mše svatá (Jaroslav Urbánek, rodiče Urbánkovi, bratr a 2 
švagry) 

14.00  svátostné požehnání 
 

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 O. Jiřího: 731 619 807, na děkanství Hustopeče: 723 529 476 
Nabídka pro turisty, kteří mají zájem o prohlídku kostela – 608 870 746 (Krupička Petr) 

(pokud to bude jen trochu možné, tak vám vyhovíme...) 
 
 



INFORMAČNÍ SERVIS 
 

* Dnes odpoledne bude svátostné požehnání a od 13.00 hodin se budou zapisovat mešní intence na další čtyři 
měsíce (leden až duben). 
* Bohoslužby v týdnu budou pouze ráno tzv. Roráty. Zveme nejen děti, ale i vás dospělé na tyto bohoslužby. 
Děti s lampičkami počkají vzadu pod kůrem  a na začátku mše svaté půjdeme společně průvodem do kostela. 
Pokud bude pohřeb se mší, ranní mše nebude! 
* V úterý zveme na modlitební společenství nad Božím slovem v 17.00 hodin v Klasu na staré škole. 
* Ve čtvrtek večer rozjímavý růženec. 
* V pátek je první pátek v měsíci od devíti hodin budu navštěvovat naše nemocné. 
V pátek je také svátek patrona našeho kostela sv. Mikuláše a máme přislíbené, že se mezi nás přijde podívat. 
Páteční večer proto bude patřit dětem z naší farnosti, protože mezi ně přijde Mikuláš, a tak je zveme na pátou 
hodinu odpolední do kostela. Bylo by dobré, kdyby mu zase něco pěkného namalovaly a třeba i řekly nějakou tu 
básničku, nebo zazpívaly písničku. Tak vás děti i rodiče zvu, přijďte na chvíli za Mikulášem. 
* Sobotní úklid kostela: URBÁNKOVÁ Růžena, ul. Pod Svatojánkem. 
* Také letos budeme v našem černoušku u Betléma vybírat peníze na školné pro naše dvě děti, kterým 
umožňujeme už několik let studovat. Prosím pamatujme na ně i my dospělý. Školné na jeden rok je 8000 Kč. 
Děkujeme. 
* Paní Matýšková prosí všechny herce a zpěváky, kteří se účastnili loňského Živého betlému i nové tváře, které by 
chtěly vystupovat, aby došli na schůzku, která se bude konat příští neděli po druhé mši svaté v kostele. 
 

 

* Začíná advent se vším, co k němu patří: roráty, lampičky, adventní snažení, pororátní snídaně. 
 

Můžeme se zapisovat pod kůrem do adventního putování Panny Marie po domech. Ti, kteří objevili v sobě dar 
služby se mohou přihlásit u Petra s pomocí přípravy snídaně v Klasu. Ti, co rádi pečou mohou přispět na 
společný stůl – je zapotřebí domluvit se s Petrem. Děkujeme za vaši ochotu a službu farnosti.   
 

Děti si mohou namalovat nejlépe na výkres adventní cestu, kterou si umístí na nástěnce uprostřed kostela a 
budou na ni lepit lucerničky za účast na rorátech. Prosíme rodiče př prarodiče o spolupráci.   
 

Opět budeme rozdávat dětem voňavé perníčky za účast – díky ženám, které je upekli a nazdobili.   
 

Děti ať si opět připraví lampičky, se kterými budou chodit na roráty a prosíme rodiče, aby jako zdroj světla 
výhradně používali kvalitní čajové svíčky – pokud možno každý den novou – aby lampičky vyzařovali světlo, a 
ozařovali chrámový prostor. Děkujeme za pochopení. 
 

Před betlémem bude opět černoušek, určený pro dary našim adoptovaným černouškům a na pomoc misiím. 
¨ 

 

 

* Slovo Otce Jiřího: Děkuji ženám, které napekly perníčky pro naše děti. Také děkuji těm, kdo vyrobily adventní 
věnec a také těm, kdo včera uklízeli v kostele po malířích. V době adventní se výmalba kostela pozastaví a budeme 
v ní pokračovat až v novém roce. 
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