
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 48/2022 

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

27. listopadu 
 

PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ 
 

(...odložme tedy skutky temnoty 
a oblečme se do výzbroje světla...) 

7.30   mše svatá (Marie Konečná, manžel, 2 dcery, zetě…) 

9.00 NIKOLČICE – mše svatá (Za farníky) 

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

   

 

28. listopadu 
 

Pondělí po 1. neděli adventní 

6.00   roráty (Josef Košvica) 

 18.00 - modlitba večerních chval breviáře v kostele 

  

 

29. listopadu 
 

Úterý po 1. neděli adventní 

6.00   roráty nejsou 

14.30   pohřeb p. Josef Bulla 

    

 

30. listopadu 
 

Svátek sv. Ondřeje, apoštola 

6.00   roráty (Rodina Němečková, Kaňová a poděkování za 60 let…) 

17.00   rozjímavá modlitba radostného růžence při svíčkách 

    

 

1. prosince 
 

Čtvrtek po 1. neděli adventní 

6.00   roráty (volný úmysl) 

17.00   NIKOLČICE – mše svatá (Jan Hirsch, manželka a syn) 

               

 

2. prosince 
 

Pátek po 1. neděli adventní 

6.00   roráty (Amálie a Josef Tesařovi, dcera, syn, vnuk, celá rodina) 

   dopoledne od 9.00 svátostné návštěvy nemocných 

    

 

3. prosince 
 

Památka sv. Františka Xaverského, kněze 

6.00   roráty (Rodina Fraňkova a Urbánkova, živá a zemřelá) 

  

   Modlitební společenství je přesunuto na sobotu 10. prosince !!! 

 

4. prosince 
 

DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ 
 

(„Obraťte se, 
neboť se přiblížilo nebeské království“) 

7.30   mše svatá (Cyril Studýnka, manželka, rodiče a živá rodina) 

9.00   NIKOLČICE – mše svatá (Břetislav Šťavík, bratr, 2 rodiče a dvo) 

10.30   mše svatá (Za farníky) 

    
 

Každý den v 21.00 jeden Zdrávas za farnost. Každý pátek v 15.00 hodin se můžeme (nejen) na vyhlídce na 
Domaninách pomodlit Korunku k Božímu milosrdenství za obec Šitbořice a její obyvatele – jde o přímluvnou modlitbu. 

 

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

 

INFORMAČNÍ SERVIS 
 

* Dnes (27.11.) při bohoslužbách žehnání adventních věnců, od 13.30 se budou v kostele zapisovat mešní intence 
na leden až duben 2023. 
* V pondělí dopoledne (9.00) brigáda kolem kostela a fary, večerní chvály v 18.00 hodin v kostele 
* V úterý nebudou roráty, ale bude mše svatá až ve 14.30 a bude to requiem za pana Josefa Bullu, kterého pak 
doprovodíme na náš hřbitov, kde bude očekávat druhý Kristův příchod. Prosíme o modlitbu za zemřelého i 
pozůstalé. 



* Ve středu v podvečer rozjímavá modlitba radostného růžence za děti a mládež. 
* V pátek je první pátek v měsíci, dopoledne od devíti hodin svátostné návštěvy nemocných, od 17.00 modlitba 
celého růžence za mír nejen na Ukrajině. 
* Sobotní úklid kostela: RYŠAVÁ Anežka, ul. Dlouhá. 
* Příští neděli (4. 12.) po druhé mši svaté setkání Mikuláše s dětmi. 
* Bohoslužby v týdnu budou pouze ráno tzv. Roráty. Zveme nejen děti, ale i vás dospělé na tyto bohoslužby. Děti 
mohou nosit opět své lampičky, budou dostávat voňavé perníčky – tímto děkujeme ženám za napečení a také nás 
čeká již tradiční sbírka do černouška. Děkujeme Vám za dary, a to nejen dětem. Pokud bude pohřeb se mší svatou 
ranní rorátní mše nebude! 
 

Stále se můžete zapisovat na adventní putování sochy Panny Marie po rodinách. Rozpis je pod kůrem na stolku. 
 

PRŮVODCE ADVENTEM je kromě tištěné verze také k dispozici přes mobilní aplikaci „Průvodce adventem“. 
 

ADVENTNÍ INSPIRACE nejen pro děti ale i pro dospělé, jak se dá také prožít letošní advent budou od středy 23. 11. 
k nahlédnutí na panelech uprostřed kostela, kde si můžete vybrat to, co vás nejvíce osloví a v teple domova si 
vybranou aktivitu stáhnout z farních stránek a vytisknout. Případné dotazy a nejasnosti objasní a zodpoví Petr. 
 

RORÁTY + SNÍDANĚ 
 

Příští týden začne advent se vším, co k němu patří: roráty, lampičky, adventní snažení, pororátní snídaně. 
Před betlémem bude opět černoušek, určený pro dary našim dvěma adoptovaným černouškům a na pomoc 
potřebným.  

 
Ti, kteří objevili v sobě dar služby se mohou přihlásit u Petra do služeb přípravy snídaně v Klasu.    
Děti si mohou vybrat některou adventní inspiraci a tu, která je osloví si mohou na farních stránkách stáhnout a 
vytisknout. V nabídce jsou šablony adventních světců k vybarvení a následnému vystavení v kostele, adventní cesta 
se stopami k vybarvení nebo týdenní inspirace s úkoly na každý den. Prosíme rodiče nebo i prarodiče o spolupráci. 
V nabídce adventních inspirací si může vybrat také mládež i dospěláci bez ohledu na věk… 
Všechny adventní inspirace najdete na panelu uprostřed kostela a na vývěsce pod kůrem a samozřejmě všechno je 
ke stažení na farních stránkách. 
Děti ať si najdou a upraví lampičky se kterými budou chodit na roráty a prosíme rodiče, aby jako zdroj světla 
používali kvalitní čajové svíčky – pokud možno každý den novou – aby lampičky vyzařovaly světlo a ozařovaly 
chrámový prostor. Děkujeme za pochopení. 
 

SLOVO OTCE JIŘÍHO 
 

Vstoupili jsme do doby adventní a začneme ji prožívat v Boží blízkosti a tichosti. Každý den budou tedy bývat roráty v 
šest hodin, kromě dnů, kdy by byl pohřeb. Prosím rodiče a prarodiče, aby chodili často na tyto mše svaté i spolu s 
dětmi, nebo vnoučaty. Doporučuji, aby si také vždy děti vzaly lampičky, lucerničky a abychom si tak mohli více 
uvědomovat význam světla, které prozáří každou temnotu. 
 

Ženám děkuji za napečení perníčků pro děti. A také těm, kdo udělali krásný adventní věnec. 
 

Také je zde umístěn černoušek, a tak jako každý rok budou peníze vybrané v něm použity pro naše děti, kterým 
pomáháme v cizině. Platíme jim školné a stravu. Informace o nich pravidelně máte na nástěnkách. Takto 
podporujeme dvě africké děti. Děkuji i vám, kdo přispějete na ně i mimo tuto sbírka. Za jedno dítě platíme 8000 Kč. 
Dohromady tedy 16000 Kč. 
 

Teple se oblékejte, protože tak jako i v okolních farnostech, se i u nás bude topit velmi sporadicky. Je tu zima, ale 
vydrželi to naši předci, tak to vydržíme i my. Čekám na vyčíslení záloh na elektriku a plyn. Patříme pod rámcovou 
smlouvu biskupství a zatím jsme zálohy nedostali vyčísleny. 
 

V neděli 4. 12. po mši svaté o půl jedenácté k nám přijde sv. Mikuláš. Tak zvu děti na tuto bohoslužbu a také všem 
dětem doporučuji, aby nezapomněly Mikulášovi namalovat nějaký krásný obrázek – moc se na vás těší. 
 

PŘIPRAVUJE SE … 
neděle 4. prosince * „NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE“ po mši svaté v 10.30. 
 

VÝSTUPY ZE SYNODÁLNÍHO PROCESU V BRNĚNSKÉ DIECÉZI na stránkách biskupství. 
 

ADVENTNÍ ODPOČÍTÁVÁNÍ 
 
V jedné západočeské farnosti (Plasy) zkusili v loňském covidovém roce zajímavý evangelizační projekt, který nazvali 
„Adventní odpočítávání“. Koho by tento projekt zajímal a chtěl by se o něm dozvědět více a případně se  do tohoto 
projektu zapojit, vše potřebné najde buď ve vývěsce před kostelem nebo na stránkách farnosti Plasy anebo u Petra. 
 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 
 
V sobotu 10. prosince 2022 dopoledne v kostele sv. Václava v Hustopečích u Brna s Kateřinou Lachmanovou. 

https://www.skutecnydarek.cz/
https://www.skutecnydarek.cz/
https://www.biskupstvi.cz/2022-05-16-vystupy-ze-synodalniho-procesu
http://omifarnostizapad.cz/


 
ADVENTNÍ INSPIRACE 

Z JEDNÉ ZÁPADOČESKÉ FARNOSTI (PLASY) 
VHODNÁ K NÁSLEDOVÁNÍ 
(doslovný text z farních stránek Plasy) 

 
Milí přátelé, 
v neděli 27. listopadu vstoupíme společně do letošní adventní doby. Během nedělních bohoslužeb 
budeme v kostele žehnat adventní věnce a také svíčky k letošnímu Adventnímu odpočítávání. 
Ohlasy a zkušenosti z loňska (2021) nás přivedly k tomu, že se chceme spolu s vámi i letos 
pokusit navodit adventní atmosféru a udělat předvánoční radost i po domech a v rodinách, kde 
možná nežijí lidé, kteří by pravidelně chodili do kostela nebo by přesně věděli, co vlastně advent 
znamená. A právě adventní dny jsou tou chvílí, kdy jsme všichni vůči tajemství našich životů 
otevřenější a citlivější k lidské i Boží blízkosti. 
 
O první neděli adventní (27. listopadu) si tak můžete v našich kostelích vyzvednout při mši vždy 
pár požehnaných svíček nebo si můžete k požehnání přinést i svíčky vlastní. Ty pak budou spolu s 
vánočním příběhem a modlitbou stejně jako loni putovat po domech. Pak už jen stačí, když si svíci 
v neděli 27. listopadu večer doma zapálíte, posadíte se s rodinou, s přáteli nebo sami spojeni v 
duchu se svými blízkými kolem stolu, uděláte si chvilku klidu a času na to, abyste si společně 
vánoční příběh přečetli a třeba si jen obyčejně popovídali. Na přiložený list papíru můžete k 
danému datu napsat své jméno, třeba jen křestní, a přidat vánoční vzkaz nebo přání pro druhé. 
Pak svíčku spolu s příběhem a vzkazovým listem vezmete a předáte v okolí někomu známému: 
sousedovi, příbuznému, přátelům… Vysvětlete jim, prosíme, dobře, co s ní mají dělat. Udělejte to 
nejlépe hned druhý den (pokud vám to nevyjde, předejte svíčku tak rychle, jak budete moct). 
Ten, komu putovní svíci předáte dál, udělá další den (tedy optimálně 28. listopadu) totéž. 
Každý den až do Vánoc by se tak mohla každá naše putovní svíčka rozhořet v 28 domácnostech. 
 
Pokud svíčka doputuje k svému cíli a najde tedy 24. prosince svého posledního majitele, ten může, 
bude-li chtít, zanést vzkazový list na faru (popř. ho poslat poštou na adresu farnosti) a my vzkazy 
zveřejníme na našich stránkách a sociálních sítích. 
Těšíme se na to, že spolu s vámi rozjasníme advent v co nejvíce domovech v našich vesničkách, 
vesnicích a městech i letos. 
Z Plas vás zdravíme a přejeme hezký adventní čas. 
 
 
DODATEK Z ROKU 2021 
 

Kde nakonec skončí, to se pravděpodobně nedozvíme ani my ani vy, kteří řetěz zahájíte. 
Ale Vánoce jsou svátkem nezištného obdarování, a tak pro nás bude jistě velkou radostí už jen to, 
že nás světlo svíčky a radost z Vánoc propojila s těmi, se kterými se možná každodenně 
setkáváme v obchodu nebo na ulici, ale přitom je ani pořádně neznáme. 
 
 

Pokud by se tato adventní inspirace někomu zalíbila a měl by chuť a zájem se zúčastnit (stát 

se prvním na startu) a potřeboval by doladit detaily, vše potřebné (svíce, slovo rady a 

povzbuzení, modlitbu…) je připraven dodat PetrK. 
 

FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 48/2022 

 
 


