
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 50/2016 

DOBA ADVENTNÍ – doba vnitřní usebranosti 

NEDĚLE 

11. 12. 

 

3. NEDĚLE 
ADVENTNÍ 

7.30 mše svatá (na úmysl dárce) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
mše svatá (Vladimír Navrátil, matka, živá a + rodina 
Navrátilová a Tesařová) 

14.00 adorace a svátostné požehnání  

PONDĚLÍ 
12. 12. 

Pondělí 
 po 3. neděli adventní 

6.00 roráty (na úmysl dárce) 
  

  

ÚTERÝ 
13. 12. 

Památka sv. Lucie,  
panny a mučednice 

6.00 roráty (Jarmila Kaňová, manžel, zeť, pravnuka Tomáše a 2 rče) 
  
  

STŘEDA 
14. 12. 

Památka sv. Jana od Kříže, 
kněze a učitele církve 

6.00 roráty (Vozdecká Františka, manžel, 2 rodiče) 
16.00 modlitební společenství s Božím slovem (KLAS) 

17.30 mše svatá není 

ČTVRTEK 
15. 12. 

Čtvrtek 
 po 3. neděli adventní 

6.00 roráty (Josef Franěk, Josef Urbánek, živá a + rodina) 
17.00 mše svatá NIKOLČICE 
17.00 rozjímavá modlitba radostného růžence při svíčkách 

PÁTEK 
16. 12. 

Pátek 
 po 3. neděli adventní 

6.00 roráty nebudou 
14.00 Requiem za pí. Pavlínu Fialovou 
19.00 mše svatá není 

SOBOTA 
17. 12. 

Sobota 
 po 3. neděli adventní 

6.00 roráty při svíčkách (Alois Lajkeb a 2 rodiče) 
 po rorátech je připravena pro děti snídaně v KLASu na staré škole 

 od 9.00 do 11.45 zpovědní den 

NEDĚLE 
18. 12. 

 

4. NEDĚLE 
ADVENTNÍ 

7.30 mše svatá (za farníky) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 
10.30 mše svatá (Alois a Marie Floriánovi) 
14.00 adorace a svátostné požehnání 

 

Další informace:    
 

ÚKLID KOSTELA: HUTÁKOVÁ Bohumila – ul. Osvobození 
 

MODLÍME SE ZA NAŠI FARNOST:  

Každý den ve 21.00 – modlitba jedenkrát Zdrávas Maria. Připoj se i ty! 

 

Prožíváme svatou dobu adventní, která má být přípravou 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 modlitba 

svatého růžence. Velmi se doporučuje četba biblické knihy Izaiáš. 
Nenechme si vymývat mozek schizofrenním „vánočním adventem“ s jeho vánočními stromy, trhy a 
koledami 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! 
 
 

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. 

 



Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO 
Dnes ve 14.00 hodin svátostné požehnání, ještě zůstalo pár volných termínů na mše svaté na příští 

čtvrtletí, tak po požehnání je budeme zapisovat 
 

Út – památka sv. Lucie, panny a mučednice 
St – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 

 

Bohoslužby v týdnu budou pravidelné, tj. – každý den ráno v 6.00 hodin – roráty. 
Velmi doporučuji chodit na tyto mše svaté a buďme pro děti a mládež vzorem a příkladem.  

Děti si můžou opět nosit lampičky a počkají na pana faráře vždycky na začátku mše pod kůrem.  
 

V sobotu po rorátech jsou zváni nejen děti na snídani do KLASU na staré škole.  
Pokud by někdo chtěl upéct něco dobrého ke snídani ať se domluví s Petrem. 

 

Spousta z vás ještě stále neví, jak vypadá, nebo který je to vlastně náš pan děkan po otci Kavkovi, 
takže v úterý na ranní roráty přijede pan děkan Jan Nekuda se mezi nás podívat.  

Bylo by dobré, kdyby tu byla slušná účast, tak zvu i vás dospělé a samozřejmě děti s lampičkami.  
Pan děkan se na Vás těší. 

 

Ve středu večer v 19.00 hodin je společenství manželských párů na staré škole. 
 

Ve čtvrtek zveme k modlitbě radostného růžence za těhotné ženy, aby s láskou přijali počatý 
život a za nenarozené děti. Přijďte se modlit s námi na tyto úmysly, tolik potřebné v dnešní 
době. Začínáme v 17.00 hodin. Neváhejte a přidejte se k deseti (!!!) stálým modlitebníkům. 

Nezapomínejme, že jsme povoláni k tomu, abychom modlitbou uzdravovali tento nemocný svět. 

 

V sobotu bude v naší farnosti zpovědní den. Zpovídat budeme od 9.00 do 11.45 hodin.  
Nezapomeňte si přijít vykonat svatou vánoční zpověď. Dobře se připravte a přijďte.  

Bude nás celkem 6 zpovědníků, a tak ještě nabízím dětem možnost jít ke svátosti smíření v pátek 
odpoledne od 16.00 do 17.00 hodin. Takže děti přijďte. Jinak také zpovídám každý den před mší 

svatou a to od 5.30 do 5.50 hodin. 
 

Od soboty 17. prosince začíná druhá (bezprostřední) část adventní přípravy na Vánoce. 
 

Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka – Pán Bůh zaplať za Vaše dary. 
 

I letos už v době adventu máme před betlémem v kostele černouška 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. 

 

Děkuji, že navštěvuje mše svaté – vytrvejte a nebojte se brát na mše i své přátele a děti. 

 

Pravidelná setkání modlitebního společenství (modlitba nad Písmem svatým) budou v zimním období 
bývat ve středu v 16.00 hodin v klubovně KLASu na staré škole. Zveme nové zájemce. V tomto roce 

čteme nedělní starozákonní čtení. Vlastní Bible s sebou. Těšíme se na vás. 

 

 NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT…? 
neděle 18. prosince – výstava betlémů, loutek a perníkových dekorací 

pátek 23. prosince – žehnání betlémského světla před Orlovnou 
 

Kontakt na nového děkana O. Jan Nekuda je: 723 529 476 
 

MŮŽE SE HODIT … telefonní číslo farnosti je +420 731 619 807 
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