
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 51/2022 

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

18. prosince 
 

ČTVRTÁ NEDĚLE ADVENTNÍ 
 

(Hle,panna počne a porodí syna a dají mu 
jméno Emanuel,' to znamená 'Bůh s námi) 

7.30 mše svatá (Cyril Urbánek, 2 rodiče, živá a zemřelá rodina) 

9.00 NIKOLČICE – mše svatá (Za farníky) 

10.30 mše svatá (Anděla Konečná, manžel, děti a vnuky) 

 
14.00 … vánoční výstava ve staré škole … 17.00 

výstava řezbářů (KLAS) – výstava fotografií (obecní muzeum) 

 

19. prosince 
 

19. prosince 

6.00   roráty (Na úmysl dárce) 

 18.00 - modlitba večerních chval breviáře v kostele 

 19.00 – modlitební společenství nad Písmem svatým (KLAS) 
 

20. prosince 
 

20. prosince 

6.00   roráty (Na úmysl dárce) 

    

    

 

21. prosince 
 

21. prosince 

6.00   roráty (...) 

17.00   rozjímavá modlitba radostného růžence při svíčkách 

    

 

22. prosince 
 

22. prosince 

6.00   roráty (...) 

   NIKOLČICE mše svatá nebude 

              

 

23. prosince 
 

23. prosince 

6.00   roráty (Augustina Urbánková, manžel, celá rodina...) 

   

 17.00 … BETLÉMSKÉ SVĚTLO před Orlovnou … 18.00 
 

24. prosince 
 

24. prosince 
 

vigilie slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ 

6.00  roráty s žehnáním jezulátek (Za živé a zemřelé z ročníku 1967) 

15.30  NIKOLČICE – mše svatá (...) 

21.30   „půlnoční“ mše svatá (...) 

 

25. prosince 
 

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 
 

(Pojďme tedy do Betléma, 
podívat se na to, co se tam stalo) 

7.30  mše svatá (František a Markéta Nečasovi, vnučka, vnuk…) 

9.00  NIKOLČICE – mše svatá (František Novotný, rodiče, rodinu...) 

10.30  mše svatá (Za farníky) 

 
15.00 – ŽIVÝ BETLÉM v parku 

od 15.00 do 18.00 hodin bude otevřený kostel k prohlídce betléma 
 

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 (18. 12.) je pravidelná měsíční sbírka na provoz farnosti a odpoledne vánoční výstava ve staré škole. 
* V pondělí večerní chvály v 18.00 hodin v kostele, v 19.00 modlitební společenství nad Písmem v Klasu. 
* Ve středu v podvečer rozjímavá modlitba radostného růžence za děti a mládež. 
 



* V pátek odpoledne nebude modlitba celého růžence za mír, od 17.00 před Orlovnou tradiční žehnání a rozdávání 
betlémského světla s dobročinným svařákem. Lucerničky a hrníčky s sebou. Dobrovolné svařákovné  darujeme 
potřebným dětem skrze hnutí Mary’s Meals. 
* Sobotní úklid kostela: NEČASOVÁ Marie, ul. Družstevní. 
* V sobotu poslední roráty s žehnáním domácích jezulátek, odpoledne vánoční mše svatá pro rodiny s dětmi v 
Nikolčicích, noční slavnostní půlnoční bohoslužba u nás. 
* Příští neděli (25. 12.) odpoledne tradiční živý betlém v parku, večer v Nikolčicích vánoční koncert. 
 
* Bohoslužby v týdnu budou pouze ráno tzv. Roráty. Zveme nejen děti, ale i vás dospělé na tyto bohoslužby. 

 
POSLEDNÍ VÝZVA PRO VŠECHNY ŠIKOVNÉ RUCE „Napečme perníkové betlémy“ - vyzdobme náš kostel 
voňavým perníkem (nemusí to být jen betlémy, ale třeba jen nějaká betlémská postavička či jen ovečka...). A pak to 
23. a 24. prosince přinést do kostela. Díky. 
 
Obec Šitbořice zve na výstavu ŠITBOŘŠTÍ ŘEZBÁŘI a VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ, na kterou jsme zváni v neděli 
18. prosince 2022 ve staré škole (klubovna KLAS a obecní muzeum) odpoledne od 14 do 17 hodin. Zvou pořadatelé. 
 

PROHLÍDKA BETLÉMA MIMO BOBOSLUŽBY 
 

Ve dnech 25.12. (Ne); 26.12. (Po) a 1.1. (Ne) chceme umožnit lidem, aby mohli navštívit náš kostel mimo 
bohoslužby a zastavit se u Betléma. Kostel bude takto otevřený od 15 do 18 hodin. Kdo byste se chtěli zapojit do 
služby u Betléma, zapište se prosím na rozpis na stolku v kostele pod kůrem. Děkujeme za ochotu. 
 

VÁNOČNÍ KONCERT NIKOLČICE 
 

V neděli na Boží hod vánoční vás srdečně zveme na tradiční vánoční koncert do Nikolčic. Během tohoto koncertu 
zazní mimo jiné i krásné vánoční koledy v nastudování chrámového sboru od sv. Jakuba Nikolčice a jejich přátel: 
*  Mužáci z Nikolčic * Jitka a Břetislav Osičkovi * Koncert bude uvádět nám dobře známý moderátor Karel Hegner. 
Jste srdečně zváni k hlubokému hudebnímu zážitku, který začne v 19 hodin v kostele sv. Jakuba v Nikolčicích. 
 

SLOVO OTCE JIŘÍHO 
 

Teple se oblíkejte, 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 nedostaly vyčísleny. 
 
PŘIPRAVUJE SE … 
pátek 23. prosince * „ŽEHNÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA“ před Orlovnou v 17 hodin. 
neděle 25. prosince * „ŽIVÝ BETLÉM“ v parku v 15 hodin. 
pátek 30. prosince * VÁNOČNÍ KONCERT skupiny SRDCE ze Šakvic v 17 hodin. 
sobota 7. ledna 2023 * TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA dopoledne od 9 hodin. 
 

VÝSTUPY ZE SYNODÁLNÍHO PROCESU V BRNĚNSKÉ DIECÉZI na stránkách biskupství. 
 
 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO   
  

Ve čtvrtek 23. prosince 2021 si můžete už tradičně přijít pro plamínek betlémského světla 

a to od 17 do 18 hodin před Orlovnu pod vánoční strom. 

Můžeme si odnést tento symbol míru a pokoje do svých domovů a na hroby zemřelých a k tomu bude 

možnost si vzít trochu kadidla se zápalným uhlíkem k vytvoření sváteční atmosféry domova. 

Bude také možnost dát si charitativní svařáček a možná i něco navíc... 

a dobrovolným příspěvkem podpořit činnost hnutí MARY’S MEALS. 

Jste srdečně zváni, lucerničky a hrníčky s sebou. 
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https://www.marysmeals.cz/
https://www.biskupstvi.cz/2022-05-16-vystupy-ze-synodalniho-procesu

