
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJFARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJFARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJFARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ    
DOBA ADVENTNÍDOBA ADVENTNÍDOBA ADVENTNÍDOBA ADVENTNÍ 

 

    dobu adventnídobu adventnídobu adventnídobu adventní    máme prožívat smáme prožívat smáme prožívat smáme prožívat s    vnitřní usebraností a touhou po Kristuvnitřní usebraností a touhou po Kristuvnitřní usebraností a touhou po Kristuvnitřní usebraností a touhou po Kristu 
 

Neděle 16. prosince Neděle 16. prosince Neděle 16. prosince Neděle 16. prosince ----    3. NEDĚLE ADVENTNÍ3. NEDĚLE ADVENTNÍ3. NEDĚLE ADVENTNÍ3. NEDĚLE ADVENTNÍ    
7.37.37.37.30 0 0 0 – mše svatámše svatámše svatámše svatá (Jaroslav Urbánek, 2 rodiče) 

liturgii doprovodí schola SchoKliturgii doprovodí schola SchoKliturgii doprovodí schola SchoKliturgii doprovodí schola SchoK    
pravidelná měsíční sbírka 

9.09.09.09.00000 – NIKOLČICENIKOLČICENIKOLČICENIKOLČICE    
10.30 10.30 10.30 10.30 ––––    mše svatámše svatámše svatámše svatá    (za farníky) 

pravidelná měsíční sbírka 
14.00 14.00 14.00 14.00 – adorace a svátostné požehnáníadorace a svátostné požehnáníadorace a svátostné požehnáníadorace a svátostné požehnání    

 

Pondělí 17. prosince – Pondělí před Štědrým dnem 
6666.00 .00 .00 .00 ––––    roráty roráty roráty roráty (Anděla Linhartová a rodiče) 

18.00 18.00 18.00 18.00 ––––    breviář breviář breviář breviář ----    nešporynešporynešporynešpory    
 

Úterý 18. prosince – Úterý před Štědrým dnem 
6.00 6.00 6.00 6.00 ––––    rorátyrorátyrorátyroráty (Františka Vozdecká, manžel, 2 rodiče a živou rodinu) 

18.00 18.00 18.00 18.00 ----    modlitební společenství nad Biblímodlitební společenství nad Biblímodlitební společenství nad Biblímodlitební společenství nad Biblí    (klubovna KLASu na staré škole) 
18.00 18.00 18.00 18.00 ––––    breviář breviář breviář breviář ----    nešporynešporynešporynešpory    

 

Středa 19. prosince – Středa před Štědrým dnem 
6666.00 .00 .00 .00 ––––    roráty roráty roráty roráty (za bohoslovce) 

18.00 18.00 18.00 18.00 ––––    breviář breviář breviář breviář ----    nešporynešporynešporynešpory 
 

Čtvrtek 20. prosince – Čtvrtek před Štědrým dnem 
6666.00 .00 .00 .00 ––––    roráty roráty roráty roráty (za nová a řeholní povolání) 

    17.00 17.00 17.00 17.00 ----    mše svatá vmše svatá vmše svatá vmše svatá v    NikolčicíchNikolčicíchNikolčicíchNikolčicích    
17171717.00.00.00.00    ––––    modlitba radostného růžence za nová povolání ke kněžství a řeholnímu životumodlitba radostného růžence za nová povolání ke kněžství a řeholnímu životumodlitba radostného růžence za nová povolání ke kněžství a řeholnímu životumodlitba radostného růžence za nová povolání ke kněžství a řeholnímu životu 

18.00 18.00 18.00 18.00 ––––    breviář breviář breviář breviář ----    nešporynešporynešporynešpory    
 

Pátek 21. prosince – Pátek před Štědrým dnem 
sv. Petra Kanisia    

6666.00 .00 .00 .00 ––––    roráty roráty roráty roráty (za všechny zemřelé z naší farnosti) 
18.00 18.00 18.00 18.00 ––––    breviář breviář breviář breviář ----    nešporynešporynešporynešpory 

 

Sobota 22. prosince – Sobota před Štědrým dnem 
6666.00 .00 .00 .00 ––––    roráty při svíčkách roráty při svíčkách roráty při svíčkách roráty při svíčkách (Josef Viktorin, manželka, rodiče a sourozenci) 

po rorátech je připravena pro děti snídaně vpo rorátech je připravena pro děti snídaně vpo rorátech je připravena pro děti snídaně vpo rorátech je připravena pro děti snídaně v    KLASu na staré školeKLASu na staré školeKLASu na staré školeKLASu na staré škole    
15.00 15.00 15.00 15.00 ––––    17.0017.0017.0017.00    ––––    adventní adventní adventní adventní výstava výstava výstava výstava (pohyblivý betlém, prodej vánočních výrobků a možná i něco navíc…) 

18.0018.0018.0018.00 ––––    předvánoční modlitba Taizepředvánoční modlitba Taizepředvánoční modlitba Taizepředvánoční modlitba Taize s betlémským světlem v kostele se scholou SchoK    
 

úklid kostela: mládež   
 

Neděle 23Neděle 23Neděle 23Neděle 23. prosince . prosince . prosince . prosince ----    4444. NEDĚLE ADVENTNÍ. NEDĚLE ADVENTNÍ. NEDĚLE ADVENTNÍ. NEDĚLE ADVENTNÍ    
7.37.37.37.30 0 0 0 – mše svatámše svatámše svatámše svatá (za farníky) 

9.09.09.09.00000 – NIKOLČICENIKOLČICENIKOLČICENIKOLČICE    
10.30 10.30 10.30 10.30 ––––    mše svatámše svatámše svatámše svatá    (Josef Novotný, manželka, dcera, 2 rodiče) 

14.00 14.00 14.00 14.00 – adorace a svátostné požehnáníadorace a svátostné požehnáníadorace a svátostné požehnáníadorace a svátostné požehnání    
15.00 15.00 15.00 15.00 ––––    17.0017.0017.0017.00    ––––    advenadvenadvenadventní tní tní tní výstava výstava výstava výstava (pohyblivý betlém, prodej vánočních výrobků a možná i něco navíc…)    

 

Další oznámení: 
 

telefonní číslo farnosti je +420 731 619 807 
 

MODLÍME SE ZA NAŠI FARNOST:  
Každý den ve 21.00 – modlitba jedenkrát Zdrávas Maria!!! Připoj se i ty! 

 



Na stolku pod kůrem je oblíbený PRŮVODCE ADVENTEM 2012 pro hlubší prožívání doby adventní 
- cena za kus je 9 Kč - objednané vánoční pohledy s motivem našeho kostelního betléma – cena 

3 Kč za kus u Petra. 

 

MODLITBA BREVIÁŘE 
Pro zájemce, kteří nemají možnost chodit ráno na roráty, ale touží prožít adventní dobu více 

duchovněji a ve společenství víry, nabízíme od pondělí do pátku večer v 18.00 hodin v kostele 
modlitbu breviáře – večerní chvály s kompletářem. Jste srdečně zváni. 

 

V sobotu 22. 12. a v neděli 23. 12. jste zváni na tradiční adventní výstavu do KLASU vždy od 
14.00 do 17.00 hodin. 

 

PROSBA O HLÍDÁNÍ BETLÉMA 
Prosíme ochotné farníky, kteří mohou ve vánoční době přijít hlídat Betlém,  

aby se zapsali do rozpisu. Jedná se o čtyři dny – 25. 12., 26. 12., 30. 12. a 1. 1. vždy odpoledne 
po půl hodině. Předem díky za vaši službu a ochotu. 

 

Pravidelná setkání modlitebního společenství (modlitba nad Písmem svatým)  
 bývají v úterý v 18.00 v klubovně KLASU na staré škole. Zveme nové zájemce.  

 

HISTORICKÝ PRASKLÝ ZVON 
Začátkem prosince byl snesen z věže do chrámové lodě náš nejstarší zvon-umíráček z roku 

1763 zasvěcený patronům umírajících – sv. Františku Xaverskému (3. prosince) a sv. Barboře 
(4. prosince). Tento zvon je bohužel nefunkční – je prasklý. Bylo by chvályhodné ke stému 

výročí kostela a ke kulatému výročí zvonu (250 let) se pokusit tento zvon oživit. Nabízí se dvě 
varianty co se zvonem: za prvé – kontaktovat odbornou zvonařskou dílnu a nechat posoudit 
rozsah poškození, za druhé – bude li to možné, nechat zvon opravit a zprovoznit – v případě 
nevratného poškození nechat zvon zakonzervovat. Kdo by měl zájem se v této věci nějakým 

způsobem angažovat bude vítán. Kontaktní osoba: Petr Krupička. 
 

STÁLÁ ZPOVĚDNÍ SLUŽBA V BRNĚ 
Vstoupili jsme do Roku víry a v brněnské diecézi vzniká nabídka několika iniciativ, které nám 

mohou pomoci k jeho hlubšímu prožívání. Mezi ně patří i zavedení stále zpovědní služby v 
kostele sv. Maří Magdalény v Brně v Masarykově ulici. 

Od první neděle adventní bude od pondělí do pátku od 9 do 16.30 hodin možnost setkat se v 
nové zpovědní místnosti s knězem a přijmout svátost smíření, nebo využít nabídky k 

duchovnímu rozhovoru či modlitbě. V kostele zároveň probíhá výstav Nejsvětější svátosti oltářní. 
Jde o příležitost setkat se Pánem i jeho uzdravujícím milosrdenstvím. 

Ze srdce vám všem žehná + Vojtěch 
 

NOVÝ WEB P. Vojtěcha Kodeta O.Carm 
Byl spuštěn nový web P. Vojtěcha Kodeta ThD., O.Carm., Adresa webu je www.vojtechkodet.cz.  

 

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. 
 

Nejbližší akce: 
22. prosince – modlitba se zpěvy Taize s betlémským světlem 

5. ledna – tříkrálová sbírka v naší obci 
10. února – farní zájezd do Ostravy – návštěva TV NOE se mší svatou v kostele sv. Václava 

 

 

 
 

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