
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
DOBA ADVENTNÍ 

 

začíná doba adventní, kterou máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu 

 

Neděle 29. listopadu - 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
výměna růžencových lístků 

7.30 – mše svatá (Alois Kaňa, manželka, živá a zemřelá rodina) 
9.00 – NIKOLČICE 

10.30 – mše svatá (za farníky) 
14.00 – adorace a svátostné požehnání 

 

Pondělí 30. listopadu - Svátek sv. Ondřeje, apoštola 
6.00 – roráty (rodina Kurdiovská a Metelkova, celá živá a zemřelá rodina) 

 

Úterý 1. prosince – Úterý po 1. neděli adventní 
6.00 – roráty (Anna a Pavel Zoubkovi, 2 rodiče) 

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

Středa 2. prosince – Středa po 1. neděli adventní 
6.00 – roráty (Dana a Jaroslav Koneční) 

 

Čtvrtek 3. prosince – Památka sv. Františka Xaverského, kněze 
6.00 – roráty (na úmysl dárce) 
od 9.00 návštěva nemocných 

17.00 – mše svatá v Nikolčicích 
17.00 – rozjímavá modlitba radostného růžence 

 

Pátek 4. prosince – Pátek po 1. neděli adventní 
sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve 

První pátek v měsíci 
6.00 – roráty (Božena Kaňová) 
 od 9.00 návštěva nemocných 

18.00 - setkání biřmovanců 
 

Sobota 5. prosince – Sobota po 1. neděli adventní 
6.00 – roráty při svíčkách (Mikuláš Vozdecký, manželka, syn a 2 rodiče) 

po rorátech je připravena pro děti snídaně v KLASu na staré škole 
 

úklid kostela: KOKEŠOVÁ Marie – ul. Divácká 

 

Neděle 6. prosince - 2. NEDĚLE ADVENTNÍ 
sv. Mikuláše, biskupa - patrocinium našeho kostela 

7.30 – mše svatá (za farníky) 
9.00 – NIKOLČICE 

10.30 – mše svatá (za děti a mládež naší farnosti) 
14.00 – adorace a svátostné požehnání 

 

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! 

Vstoupili jsme do svaté doby adventní a budeme se připravovat 24 dní na 
narození Ježíše Krista. Je to čas velké milosti a velkého obdarování pro 

každého z nás.  
Proto církev doporučuje v tyto dny usebranost a ztišení. Také se doporučuje 

udělat si v době adventní svatou zpověď a obnovit společné modlitby v našich 
rodinách – zvláště pak modlitbu svatého růžence.  



Velmi se doporučuje četba biblické knihy Izaiáš – viz níže. 
Nenechme si vymývat mozek tzv. „předvánočním adventem“ s jeho vánočními 
stromy, trhy a koledami, které nám vnucuje schizofrenní konzumní společnost 

a raději ve ztišení a modlitbě ve svitu adventního věnce se připravujme na 
osobní setkání s Kristem.  

To je podstata a smysl adventu.  
Když se nám to podaří, potom i oslava Vánoc se pro nás stane požehnáním.  

Nezapomeňme, že jaký bude advent, takové budou Vánoce! 
 

Můžete se zapsat na rozpis adventního putování sochy Panny Marie po našich rodinách – arch je 
na stolku pod kůrem 

 

ADVENTNÍ ČETBA STAROZÁKONNÍ KNIHY IZAIÁŠ 
V adventní době se velmi doporučuje mimo jiné také četba Božího slova – kniha Izaiáš je 
vhodnou četbou, která nás provází adventní liturgií. Pro zájemce je na stolku pod kůrem 
k rozebrání rozpis jednotlivých kapitol Izaiáše pro každý den – zatím na první dva týdny. 

 

VÝBĚR Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO 
Dnešním dnem vstupujeme do svaté doby adventní. Mše svaté budou bývat každý den ráno 
v 6.00 hodin, tzv. roráty. Velmi doporučuji chodit na tyto mše svaté. Zvláště v poslední době 
nám nějak polevila účast na bohoslužbách. Ve všední den je nás zde jen pár a ve středu, kdy 

bávají mše svaté pro děti, je to opravdu bída. Nedávno jsem se ptal, zda je tu nějaký druhák a 
byl tu jen jeden. Je špatně, když body sbíráme až ve třetí třídě. 

Určitě to není zimou v kostele, že chodíte tak málo ve všední den, myslím si, že je to naší 
pohodlností – přemýšlejme. 

Děti si můžou opět nosit lampičky a počkají na pana faráře vždycky na začátku mše pod kůrem.  
Ženám moc děkuji za napečení perníčků. 

 

I letos už v době adventu bude stát před betlémem v kostele černoušek a díky vaším 
příspěvkům, bychom rádi zaplatili další školné pro dvě děti, které jsme si adoptovali na dálku. 

Takže zvláště děti prosím, aby když dostanou nějakou korunu, tak aby si za ni nekupovaly 
bonbony, ale nakrmily tím černouška ☺. 

 

Doba adventní je dobou ztišení a klidu a tak doporučuji, abychom tuto svatou dobu takto 
prožívali. Tedy dokázali si odpustit všechny taneční zábavy a všechno co ruší prožití této svaté 
doby. Je to také doba, kdy máme zajet na hlubinu s naším Pánem a dobře se připravit na jeho 

narození. 
 

Často se stává, že když přijdete na faru se žádostí o pohřeb a svatbu, tak si žádáte ministranty, 
schóly ať už mladé, nebo dospělé zpěváky. Určitě jste si všimli, že při posledním pohřbu už 

nebyl ani jeden ministrant a tentokrát nemohli ani dospělí zpěváci. Pokud něco vyžadujeme, tak 
musíme sami přiložit ruku k dílu. Jinak to nejde. Takže posílejte své děti, ale sami jim buďme 
vzorem svou aktivitou. Nemůže nám stačit, že jdeme v neděli na mši svatou a při hromadné 

zpovědi ke svátosti smíření. To není živá a žitá víra. Co proto udělám já osobně? – kéž je nám i 
doba adventní nastaveným zrcadlem, kde se upřímně a pravdivě podívám sám na sebe. 

 

Je možnost opět si zakoupit oblíbený PRŮVODCE ADVENTEM 2015 pro hlubší prožívání 
nadcházející doby adventní - cena za kus je 9 Kč – na stolku pod kůrem. 

 
 

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 6. prosince odpoledne bude v kostele pro děti MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA  
– vstupenkou pro děti bude jejich vlastnoručně namalovaný obrázek sv. Mikuláše. 

NEZAPOMENOUT!  Obrázky budou vystaveny v kostele po celý advent. 
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