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DOBA ADVENTNÍ – předvánoční týden  

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) 

 adorace a svátostné požehnání není 

PONDĚLÍ 
19. 12. 19. prosince 

6.00 roráty nejsou 
14.00 pohřeb pí. Božena Nevídalová 
18.00 chórová modlitba celého růžence při svíčkách 

ÚTERÝ 
20. 12. 20. prosince 

6.00 roráty (František Drabálek, 2 rodiče) 
  
  

STŘEDA 
21. 12. 21. prosince 

6.00 roráty (František Čapka, celá živá a zemřelá rodina) 
16.00 modlitební společenství s Božím slovem (KLAS) 
17.30 mše svatá není 

ČTVRTEK 
22. 12. 22. prosince 

6.00 roráty (Cyril Studýnka, živá a zemřelá rodina) 
17.00 mše svatá NIKOLČICE není 
17.00 rozjímavá modlitba radostného růžence při svíčkách 

PÁTEK 
23. 12. 

23. prosince 
6.00 roráty (za nemocnou osobu) 

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

SOBOTA 

24. 12. 

24. prosince 
 

Vigilie NAROZENÍ PÁNĚ 

6.00 
roráty při svíčkách s žehnáním Jezulátek                                                          
(Augustina Urbánková, manžel, celá živá a zemřelá 
rodina) 

  

16.00 
22.00 

mše svatá pro rodiny s dětmi NIKOLČICE 
půlnoční mše svatá 

NEDĚLE 

25. 12. 

 

Slavnost 
NAROZENÍ PÁNĚ 

7.30 mše svatá (za farníky) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 
10.30 mše svatá (Alžběta Tesařová, manžel, zeť) 
15.00 ŽIVÝ BETLÉM 

 

Další informace:    
 

MODLÍME SE ZA NAŠI FARNOST:  

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

 

 Od soboty 17. prosince prožíváme druhou (bezprostřední) část adventní přípravy na Vánoce! 
 

Římskokatolická farnost Šitbořice si dovoluje pozvat všechny lidi dobré vůle  
v neděli 18. prosince 2016 odpoledne na 

 
   

PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVU   BETLÉMŮ, LOUTEK a PERNÍKOVÝCH VÝROBKŮ   
Výstava bude otevřena od 14.00 do 18.00 hodin v klubovně KLASU na staré škole. 

  

 Prohlédnete si zajímavý pohyblivý betlém Zbyňka Valíčka, betlémy pana Rozkydala,  
loutky Honzy Benýška, možnost zakoupení si drobných dárečků ve formě výrobků maminek z klubu 

Mikeš a pro děti možná i něco navíc. Součástí výstavy bude také prodej ikon různých velikostí 
z terapeutické dílny EIKON z Brna. Cenové rozmezí ikon je od 30 Kč za magnetku do 215 Kč za 

velkou ikonu. Možnost objednání z katalogu. Vhodné i jako dárek. Pokud přijdete, určitě nebudete 
litovat. Možnost zakoupit si papírový vystřihovací šitbořický betlém. 

Dobrovolné vstupné bude věnováno Diakonii v Kloboukách. 
Zvou a těší se na vás pořadatelé. 

 



 

 ADVENTNÍ PŘEDVÁNOČNÍ ZASTAVENÍ U SVĚTLA POKOJE 
V pátek 23. prosince zveme všechny zájemce o betlémské světlo ke krátkému zastavení s žehnáním 

světla pokoje spojené s vystoupením dětské scholičky.  
Po skončení možnost odnést si betlémské světlo do svých domovů.  

Začátek v 17.00 u vánočního stromu před Orlovnou. 

 

ZAKRMOVÁNÍ ZVÍŘÁTEK 
Na Štědrý den zveme děti i s rodiči na štědrodenní zakrmování zvířátek.  

Sraz je 24. prosince v 10.00 hodin u dolní zastávky – nezapomeňte na krmivo a dobroty pro 
zvířátka. 

 

Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO 
Dnes je pravidelná měsíční sbírka a odpolední svátostné požehnání nebude. Otec Jiří bude zpovídat 

v Nikolčicích. 
 

Bohoslužby v týdnu budou pravidelné, tj. – každý den ráno v 6.00 hodin – roráty, kromě pondělí, 
 kdy roráty nebudou, ale můžeme se sejít ve 14.00 hodin na mši svatou, při které se rozloučíme 

s paní Boženou Nevídalovou. 
V pátek 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. V sobotu snídaně nebude. 
 

V pondělí zveme k pravidelné chórové modlitbě celého růžence v 18.00 hodin a ve čtvrtek 
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.  

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

 

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 ☺. 

 

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. 

 

VEČER CHVAL U MINORITŮ V BRNĚ 
Ve středu 21. prosince od 18.30 do cca 20.00 hodin v kostele sv. Janů na Minoritské ulici. 

 
 

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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