
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 51/2019 

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

15. prosince 2019 
 

3. NEDĚLE ADVENTNÍ 
 

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

7.30 
 mše svatá (Prosba o požehnání a vedení Duchem Svatým pro 
jednotlivá společenství u nás v Šitbořicích) 

9.00  mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
 mše svatá (Pavel Nevídal, za živé a zemřelé z ročníku 1967 a 
spolužáky) 

14.00  svátostné požehnání 
 

16. prosince 
Pondělí po 3. neděli adventní 

6.00  roráty (Za mladé rodiny z naší farnosti) 

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

17.00  chórová modlitba celého růžence při svíčkách 
 

17. prosince 
17. prosince – předvánoční týden 

6.00  roráty (Silvestr Vozdecký, manželka, sourozence) 

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

17.00  modlitební společenství nad Božím slovem 
 

18. prosince 
18. prosince – předvánoční týden 

6.00 
 roráty (František Drabálek, 2 rodiče, živá a zemřelá rodina 
Drabálkova a Pichova) 

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

   

 

19. prosince 

19. prosince – předvánoční týden 

6.00 

 roráty (Josef Novotný, manželka, dcera, Miroslav a Jarmila 
Brobilovi)   
  po rorátech jsou děti zváni do Klasu na teplý čaj a pohádky 

17.00  mše svatá NIKOLČICE                                                          

17.00  rozjímavá modlitba růžence při svíčkách 
 

20. prosince 
20. prosince – předvánoční týden 

6.00  roráty (Marie Kaňová, manžel, 2 syny a 2 rodiče) 

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

  
 

21. prosince 
21. prosince – předvánoční týden 

6.00 
 roráty (Rodina Drabálkova, Krupičkova, Konečná a za živou a 
zemřelou rodinu) 

  po rorátech jsou děti zváni do Klasu na kakaovou snídani 

  9.00 – 11.45   zpovědní den před Vánocemi       
 

22. prosince 2019 
 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
 

(... porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, 
on totiž spasí svůj lid od hříchu ...)   

7.30  mše svatá (Za živé a zemřelé z ročníku 1949)                                       

9.00  mše svatá NIKOLČICE 

10.30  mše svatá (Za farníky) 

17.00  žehnání betlémského světla před Orlovnou 
 

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 je pravidelná měsíční sbírka. Pán Bůh zaplať za Vaše dary. 
* Dnes odpoledne bude svátostné požehnání. 
* 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 večer chórová modlitba celého růžence při svíčkách. 
* V úterý zveme na modlitební společenství nad Božím slovem v 17.00 hodin v Klasu na staré škole. 
* Ve středu večer společenství v Klasu. 
* Ve čtvrtek večer rozjímavý růženec při svíčkách. 
* Sobotní úklid kostela: KRUPIČKOVÁ Marie, ul. U cihelny 

* Příští neděli bude možnost už tradičně si v podvečer odnést domů symbol Vánoc – betlémské světlo. 
Obřad žehnání s překvapením bude v 17.00 hodin před Orlovnou. 
* A ještě jen připomínka, opět jsme tak trochu dost povolili v účasti na bohoslužbách ve všední dny, tak jen 
připomínáme, zvlášť důchodcům a těm, kteří jsou doma, aby nezapomínali chodit na mše. 
 

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

 

* Slovo Otce Jiřího: 
  

 Chci vás opět povzbudit k účasti na těchto ranní bohoslužbách. Přijďte (můžete se dospat – zvláště vy 
 důchodci, během celého dne), ale mám radost, že letos chodí hodně mládeže.  Díky a vydržte. 
 

 Moc děkuji vám, kdo jste donesli své dárky od sv. Mikuláše, pro děti, kterým udělají velkou radost. Ještě 
 během dnešního dne je můžete přinést. 
 

 Připomínám, také možnost se „vyřádit“ při výrobě perníkových betlémků. Už jsem zaslechl, že někde se  s 
 výrobou začalo – tak jsem zvědavý a mám radost. 
 

 Příští sobotu bude zpovědní den, tak určitě přijďte. Budeme zpovídat od devíti do 11.45. Nezapomeňte, si 
 zpověď udělat. Tak jako doma nyní uklízíme, tak je zapotřebí uklidit i vnitřní nepořádek – tedy odevzdat 
 hříchy. Takže v sobotu .... 
 

 Pokud by někdo chtěl jet na pouť do Francie, tak prosím přijďte se po mši svaté domluvit, event. do konce 
 příštího týdne a pak bych případná volná místa nabídl v jiných farnostech. 
  

 

»  »  »    «  «  « 

 

  

BETLÉMSKÉ SVĚTLO   
  

V neděli 22. prosince 2019 jsme zváni k tradičnímu žehnání betlémského světla 
večer v 17.00 hodin před Orlovnou. Můžeme si odtud odnést tento symbol míru 

a pokoje do svých domovů a na hroby zemřelých. 
Bude také možnost dát si charitativní svařák – dobrovolným příspěvkem můžeme 

podpořit hospic v Rajhradě. 
Jste srdečně zváni a hrnečky s sebou. 

 

FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 51/2019 


