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24. prosince 2017 
 

ČTVRTÁ NEDĚLE ADVENTNÍ 
 

ŠTĚDRÝ DEN 

7.30 mše svatá (Za nemocné a opuštěné z naší farnosti) 

   

16.00 mše svatá NIKOLČICE 

22.00 půlnoční mše svatá (Za farníky) 

25. prosince 2017 
 

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 

7.30 mše svatá (Jaroslav Urbánek, zemřelá rodina Urbánková) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE                                

10.30 
mše svatá (Josef a Stanislava Čermákovi, živá a zemřelá 
rodina) 

26. prosince 2017 
 

svátek sv. ŠTĚPÁNA, 
prvomučedníka 

7.30 mše svatá (Štěpán Kaňa, manželka, živá a zemřelá rodina) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE                                    

10.30 mše svatá (...) 

27. prosince 2017 
 

svátek sv. JANA, 
apoštola a evangelisty 

7.00 
mše svatá (Jiljí Fiala, manželka, dcera, pravnučka, 3 zeti, celá 
živá a zemřelá rodina) 

            

15.00 modlitební společenství nad Božím slovem – KLAS 

28. prosince 2017 
 

svátek svatých Mláďátek, 
mučedníků 

7.00 mše svatá (Marie Kaňová, manžel, 2 syni a 2 rodiče) 

  

17.00 rozjímavá modlitba radostného růžence s koledami 

29. prosince 2017 
 

Pátý den v oktávu Narození Páně 

  

  

19.00 mše svatá (Jan Kaňa, manželka, 2 syni, 2 rodiče) 

30. prosince 2017 
 

Šestý den v oktávu Narození Páně 

7.00 mše svatá (František Lengál, rodiče a sourozence) 

                                               

  

31. prosince 2017 
 

svátek SVATÉ RODINY 
JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA 

7.30 mše svatá (Za farníky) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (...) 

16.00 betlémské zastavení ve Žlebě k modlitbě za rodiny                       

Každý den ve 21.00 Zdrávas za farnost. 
Každý pátek v 15.00 na vyhlídce, a nejen na ni… modlitba Korunky za farnost. 

 
 

* Dnešním nedělním odpolednem vstupujeme do svaté doby vánoční a končí nám advent. V 16.00 hodin v 
Nikolčicích začínáme slavit Kristovo narození první mší svatou. Tato mše svatá je  obzvláště pro děti a jejich rodiče. 
Na ostatní se budu těšit ve 22.00 hodin tady u nás. 
* V pondělí a úterý budeme slavit mše svaté tak jako v neděli tedy v 7.30 a 10.30 u nás a 9.00 v Nikolčicích. 
Ostatní dny budou bohoslužby beze změn časových. 
* V pondělí vás zvu k živému betlému a to na 15. hodinu. Večer pak bude koncert v 19.00 hodin v Nikolčicích. 
Ve středu při ranní mši svaté bude žehnání vína, tak si je můžete za tímto účelem přinést. Ve čtvrtek v 15.00 hodin 
bude zvonit zvon tzv. umíráček, je to pro připomínku všech nenarozených dětí, zastavme se v tu dobu a ponořme 
se do modlitby. 
* Příští neděli je svátek svaté Rodiny a zároveň konec občanského roku. V tento den bude obnova manželských 
slibů, tak přijďte manželé společně i s dětmi, a znovu si řekněte, že chcete dál žít v manželství, které jste uzavřeli  
před Pánem Bohem v kostele. 
 
 
 
 



* V neděli 31. prosince na svátek Svaté Rodiny zveme děti i s rodiči na betlémské zastavení ve Žlebě, při kterém si 
znovu připomeneme betlémské události a ve společné modlitbě budeme prosit za posvěcení našich rodin. Děti ať 
si přinesou lampičky nebo lucerničky. Sraz před starou školou v 16.00 hodin. Setkání se uskuteční jen za 
příznivého počasí ve Žlebě – přístup z ulice Horní. 

* Prosíme ochotné farníky, kteří mohou během vánoční doby přijít do kostela hlídat betlém do kostela. Jedná se o 
čtyři dny – pondělí 25.12., úterý 26.12., neděle 31.12. a pondělí 1.1. vždy odpoledne od 14.00 do 16.00 jen 25. 12. 
do 18.00 hodin po půl hodině. Zapisujte se, prosím co nejdříve do rozpisu na stolku pod kůrem. Předem díky za 
vaši službu a ochotu. 

* Ve středu modlitební společenství nad Božím slovem, při kterém čteme, rozjímáme a modlíme se nad nedělním 
starozákonním textem. Tento týden se ještě sejdeme ve středu v 15.00 hodin v Klasu na staré škole. Pokud máte 
chuť a odvahu prožít něco nového a skrze Boží slovo se nechat formovat a vést naším Pánem, přijďte mezi nás a 
mohu vás ujistit, že nic neztratíte jen získáte… a ne málo. Těší se na vás Petr. 
* Tříkrálová sbírka se v naší obci uskuteční v sobotu 6. ledna 2018 od 9.00 hodin dopoledne. 
* Sobotní úklid – HANÁKOVÁ Růžena, ul. Domaninská. 
* Telefonní kontakt na kněze: 731 619 807. 
 

 

FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 52/2017 

 


