
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 50/2019 

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

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, 2 
švagry) 

14.00  svátostné požehnání 
 

9. prosince 
 

Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ 
BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 

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

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

17.00  modlitba za nenarozené (zabité) děti a za jejich rodiče 
 

10. prosince 
 Úterý po 2. neděli adventní 

6.00 
 roráty (Antonie Vozdecká, 2 rodiče) 
 po rorátech jsou děti zváni do Klasu na teplý čaj a pohádky 

14.30  NIKOLČICE – pohřeb p. Rabovská             

17.00  modlitební společenství nad Božím slovem 
 

11. prosince 
Středa po 2. neděli adventní 

6.00  roráty (Filoména Fialová, manžel, dcera, 2 syny) 

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

   

 

12. prosince 

Čtvrtek po 2. neděli adventní 
Panny Marie Guadalupské 

6.00  roráty (Jarmila Kaňová, manžel, zeť, pravnuk, 2 rodiče) 

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

17.00  rozjímavá modlitba růžence při svíčkách 
 

13. prosince 
Památka sv. Lucie, 
panny a mučednice 

6.00  roráty (Za mládež naší farnosti) 

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

  
 

14. prosince 
Památka sv. Jana od Kříže, 

kněze a učitele církve 

6.00  roráty (Františka Vozdecká, manžel, živá a zemřelá rodina) 

  po rorátech jsou děti zváni do Klasu na kakaovou snídani 

         
 

15. prosince 2019 
 

3. NEDĚLE ADVENTNÍ 
 

(... A blahoslavený, 
kdo se nepohorší nade mnou ...)   

7.30  mše svatá (Prosba o vedení všech společenství ve farnosti) 

9.00  mše svatá NIKOLČICE 

10.30  mše svatá (Pavel Nevídal a za živé i zemřelé ročníku 1967) 

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 po mši o půl jedenácté setkání dětí, které se chtějí zapojit do programu u živého betléma (p. Matýšková). 
* Dnes odpoledne svátostné požehnání – byl první pátek. 
* 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 pondělí je velká mariánská slavnost a večer modlitba za zabité nenarozené děti a jejich rodiče. 
* V úterý zveme na modlitební společenství nad Božím slovem v 17.00 hodin v Klasu na staré škole. 
* Ve čtvrtek večer rozjímavý růženec. 
* Sobotní úklid kostela: RYŠAVÁ Anežka, ul. Dlouhá 

* Příští neděli pravidelná měsíční sbírka. Pán Bůh zaplať za vaši podporu farnosti. 
* Také letos máme černouška u Betléma, který vybírá peníze na školné pro naše dvě děti, kterým umožňujeme už 
několik let studovat. Prosím pamatujme na ně i dospělý. Školné na jeden rok je 8000 Kč. Děkujeme.  
      
* Zpovědní den před Vánocemi bude v sobotu 21. prosince dopoledne. 
 

* NOVINKA: Akce „Napečeme perníkové betlémky“ - 23. a 24. prosince přinést do kostela (nová tradice !?!) 
 

 

* Slovo Otce Jiřího: 
 

 Děkuji i za finanční dary, které mně dáte mimo sbírku na opravu kostela. 
 

 Děkuji maminkám, které se letos zapojily do akce sv. Mikuláš. Díky – jen je škoda, že letos na sv. Mikuláše 
 přišlo málo dětí. Přitom stačí je k tomu jen povzbudit. 
 

 Děkuji, že myslíte i naše adoptivní děti, kterým chceme zaplatit školství. Už někteří z vás jste mně přinesli 
 peněžní obnos. Díky. 
 

 Učme děti myslet na druhé – cukrovinky od Mikuláše můžeme přinést do kostela a já je pak předám 
 potřebným. Když se to dětem pěkně doma vysvětlí, tak to může být radost pro všechny. 
  

 

   

 

»  »  »    «  «  « 
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