
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 

DOBA ADVENTNÍ 
 
 
 

 dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu 
 

Neděle 11. prosince - 3. NEDĚLE ADVENTNÍ 
během dopoledne před kostelem prodej křesťanské literatury – využijte příležitost k nákupu 

vánočních dárků 
7.30 – mše svatá (Jarmila Kaňová, manžel, zeť, 2 rodiče a živá rodina) 

9.00 – NIKOLČICE 
10.30 – mše svatá (za farníky) 

od 13.00 do 13.55 hodin se v zákristii zapisují intence (leden – duben) 
14.00 - adorace a svátostné požehnání 

 

Pondělí 12. prosince – Pondělí po 3. neděli adventní 
6.00 – roráty (za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje) 

 

Úterý 13. prosince – Památka sv. Lucie, panny a mučednice 
6.00 – roráty (Františka Vozdecká, manžel, 2 rodiče) 

 

Středa 14. prosince – Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 
6.00 – roráty (Josef Lengál, rodiče, duše v očistci) 

18.00 - modlitební společenství nad Biblí (klubovna KLAS na staré škole) 
 

Čtvrtek 15. prosince – Čtvrtek po 3. neděli  
 6.00 – roráty (Josef Lejska, manželka, syn, dcera, zeť a rodina Kaňová a Lejsková) 

17.00 - mše svatá v Nikolčicích 
17.00 – rozjímavý růženec za nová povolání ke kněžství 

 

Pátek 16. prosince – Pátek po 3. neděli adventní 
6.00 – roráty (František Drabálek, 2 rodiče)  

 

Sobota 17. prosince – Sobota po 3. neděli adventní 
6.00 – roráty (Anděla Linhartová, rodiče) 

po rorátech je připravena pro děti snídaně v KLASu na staré škole 
9.00 – 11.30 předvánoční zpovědní den 

 

15.00 – 17.00 – adventní výstava (pohyblivý betlém, prodej vánočních výrobků a možná i něco navíc…) 

 

úklid kostela:  Dvořáková Marie – ul. Nová 
 

Neděle 18. prosince - 4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
7.30 – mše svatá (za farníky) 

pravidelná měsíční sbírka 
9.00 – NIKOLČICE 

10.30 – mše svatá (Silvestr Vozdecký, 2 rodiče a celá rodina Vozdecká a Rozálie Vozdecká) 
pravidelná měsíční sbírka 

16.00 – Adventní koncert tří schol 
15.00 – 17.00 – adventní výstava (pohyblivý betlém, prodej vánočních výrobků a možná i něco navíc…) 
 
 

Další oznámení: 
 

Klub maminek MIKEŠ ve spolupráci s obecní knihovnou zve na 
VÝSTAVU PAPÍROVÝCH MODELŮ A PRODEJ VÁNOČNÍCH VÝROBKŮ 

které se uskuteční v neděli 11. prosince 2011 od 15.00 do 17.00 hodin v prostorách obecního 
muzea a knihovny. 

 

Dobu adventní budeme hlavně prožívat při ranní liturgii (tzv. rorátech) v 6.00 hodin.  



Tyto bohoslužby začínají průvodem dětí s lampičkami k oltáři. Tímto prosíme rodiče o výrobu 
těchto lampiček a podporu dětí tím, že s nimi budou na tyto bohoslužby chodit. 

Hned na první roráty – pondělí 28. listopadu, mezi nás přijela ČT - natočený příspěvek bude 
odvysílán v neděli 18. prosince v Křesťanském magazínu. Podrobnosti upřesníme. 

 

Děti se ve spolupráci s rodiči mohou také zapojit do zajímavého adventního snažení: 
 

Mladší děti – to je předškoláci až 3. třída včetně budou dostávat za účast obrázky lucerniček, 
které si budou lepit na výkres A4 s motivem našeho kostela na kopci.  

 

Starší děti – od 4. třídy výše dostanou kartičku s úkoly na týden a po každých rorátech 
samolepku s obrázkem světce, o kterém budou zjišťovat určité informace a ty vyplní do  

kartičky, kterou následující neděli vyplněnou odevzdají. Nejlepší čeká odměna.   
 

Upozornění pro rodiče dětí, které chodí na roráty s lampičkami   
do těchto lampiček dávejte pouze čajové svíčky, které vydrží po celou dobu jasně hořet. 

Červené kahánky nepoužívejte!!!  
hoří pouze při prvním zapálení, při dalších není plamínek skoro vidět a utopí se ve vosku. 

 

V neděli 11. prosince bude v brněnském kině SCALA (Moravské náměstí – u kostela sv. Tomáše) 
promítán film o bl. Janu Pavlu II: HLEDAL JSEM VÁS...  

Jedná se o dokumentární film, skvěle natočený s použitím různých unikátních záběrů. Ve filmu 
své svědectví o velkém papeží dávají jeho bývalí spolupracovníci a různé osobností. Celek 

doprovází skvělá hudba. Začátek v 15 hodin. 
 

Biskupství brněnské oznamuje věřícím, že Biskupství brněnské a farnosti brněnské diecéze 
nebudou vyřizovat anonymní dopisy a e-maily, ve kterých není uvedena poštovní adresa autora.  

Anonymní dopisy budou okamžitě skartovány.  
K základní slušnosti a kultuře člověka patří, aby dopis, který napíše, také podepsal a uvedl 
kontakt, aby bylo možné s ním v případě potřeby komunikovat. Také nebudou vyřizovány 

anonymní telefonáty, pokud se telefonující odmítne představit. 
 

MODLITBA SOS 
Někdy se v našem životě, v životě naší rodiny nebo v okolí objeví těžkost, se kterou 

potřebujeme pomoci. Stojíme pod křížem, nebo jej sami neseme. Nedokážeme se modlit. Cítíme 
potřebu prosit Boha o shovívavost, aby se nad námi smiloval. Toužíme po tom, aby s námi 

někdo bděl na modlitbách a vytrvale se přimlouval za mne, nebo naše blízké. 
Modlitba SOS vznikla z této potřeby. Modlíme se a adorujeme  

každé pondělí od 19 do 21 hodin za prosby sdělené na telefonní číslo 545 243 952.  
Tato služba je zcela diskrétní. Nevyptáváme se, neradíme. Vaše prosby pouze přednášíme Ježíši, 

kterého adorujeme s důvěrou, že je vyslyší. Tuto službu, jako jednu z mnoha dalších nabídek 
nabízejí členové komunity Emmanuel (více informací na www.emmanuel.cz ). 

 

Webové stránky, které mohou zajímat rodiče i katechety najdete na http://www.kanan.cz .  
Tyto stránky se snaží předškolním dětem přiblížit nedělní evangelia. Pro každou neděli přinášejí 

převyprávění evangelia, komiks, krátké zamyšlení, kviz a omalovánku.  
 

Nejbližší akce: 
17. – 18. prosince – výstava pohyblivého betlému s doprovodným programem (KLAS) 

21. prosince – velký předvánoční úklid kostela 
23. prosince – předání betlémského světla s vystoupením scholy u vánočního stromu 

 

 

 
 

biblický program brněnské diecéze 2010 – 2013 více na http://www.vezmiacti.cz/.  
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