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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 (František Lengál, rodiče a sourozenci) 

16.00 betlémské zastavení ve Žlebě k modlitbě za rodiny                                 

1. ledna 2018 
 

Slavnost MATKY BOŽÍ 
PANNY MARIE 

7.30 mše svatá (Josefa Krupičková, manžel, syn a celá rodina) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE                                

10.30 mše svatá (...) 

2. ledna 2018 
 

Památka sv. Basila Velikého a 
Řehoře Naziánského, učitelů církve 

7.00 mše svatá (Zdeněk Jurík a Roman Čermák) 

                                   

  

3. ledna 2018 
 

Středa po oktávu Narození Páně 
NEJSVĚTĚJŠÍHO JMÉNA JEŽÍŠ 

  

17.30 mše svatá (Josefa a Karel Zoubkovi, živá a zemřelá rodina) 

18.15 modlitební společenství nad Božím slovem – KLAS 

4. ledna 2018 
 

Čtvrtek po oktávu Narození Páně 

7.00 mše svatá (Vojtěch Konečný, manželka, zeť a 2 rodiče) 

  

17.00 rozjímavá modlitba radostného růžence s koledami 

5. ledna 2018 
 

Pátek po oktávu Narození Páně 

  

  

19.00 mše svatá (Anděla Konečná, manžel a děti) 

6. ledna 2018 
 

slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 

8.00 mše svatá s požehnáním tříkrálových koledníků 

 (Alois Kaňa, rodiči, sourozenci, celá rodina živá a zemřelá) 

 od 9.00 hodin tříkrálová sbírka po vesnici 

7. ledna 2018 
 

svátek KŘTU PÁNĚ 

7.30 mše svatá (Za farníky) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Marinella Fialová a Robert Křístek) 

17.00 vánoční koncert žáků ZŠ                      

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

 
 

* Dnes je svátek svaté Rodiny a zároveň konec občanského roku. Při všech bohoslužbách bude obnova 
manželských slibů, tak přijďte si znovu říci, že chcete dál žít v manželství, které jste uzavřeli před Pánem 
Bohem v kostele. Odpoledne nebude svátostné požehnání. Dnešním dnem nám končí rok 2017 a začíná 
rok 2018 - (v noci bude v kostele možnost soukromé adorace od 23.30 do 00.05 hodin). 
* Dnes 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 15.55! Setkání se uskuteční jen za 
příznivého počasí ve Žlebě – přístup z ulice Horní. 
* Dnes v neděli 31.12. a zítra v pondělí 1.1. vždy odpoledne od 14.00 do 16.00 hodin bude možnost 
prohlédnout si náš kostelní betlém. 
* V pondělí je doporučená slavnost Matky Boží, Panny Marie – bohoslužby budou, tak jako v neděli. 
* V úterý je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve. Mše svatá bude 
ráno v 7.00 hodin. 



* Ve středu mše svatá navečer v 17.30 hodin opět zaměřená pro děti – rodiče, povzbuďte děti k účasti. 
* Ve středu je také modlitební společenství nad Božím slovem, při kterém čteme, rozjímáme a modlíme 
se nad nedělním starozákonním textem. Scházíme se ve středu v 18.15 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. 
* Ve čtvrtek a pátek bohoslužby v obvyklých časech. V pátek nebudou výjimečně návštěvy nemocných. 
* V sobotu je slavnost Zjevení Páně, mše svatá bude v 8.00 hodin a po ní bude následovat rozeslání 
koledníků 
po obci. Zvu děti již na tuto mši svatou a také aby přišly oblečené za tři krále. Tříkráloví koledníci putují od 
domu k domu a přinášejí lidem radostnou zprávu o příchodu Božího Syna na zem, a přitom prosí o dar 
na pomoc lidem v nouzi. Přivítáme všechny koledníky z řad dětí i dospělých, kteří se chtějí zapojit do 
koledování. Zájemci mohou kontaktovat koordinátora sbírky Petra. 
Při mši bude požehnána voda, kadidlo, křída a zlato. Požehnanou křídou označujeme naše příbytky 
symboly K † M † B † 2018 a říkáme přitom Christus Mansionem Benedicat nebo česky Kristus ať 
žehná příbytku (v celém roce 2018). Tři křížky znamenají osoby Nejsvětější Trojice. Vůně kadidla, 
naplňující náš byt, symbolizuje naše modlitby a přítomného Boha.   
* Tříkrálová sbírka se v naší obci uskuteční v sobotu 6. ledna 2018 od 9.00 hodin dopoledne. Výtěžek z 
této akce jde na potřeby Charity. Více na www.trikralovasbirka.cz. 
* V sobotu večer v 19.00 hodin setkání účastníků charismatické obnovy v kostele. 
* Příští neděli je pak svátek Křtu Páně, skončí nám doba vánoční a naposledy si budeme moct zazpívat 
koledy s našimi školáky v kostele na vánočním koncertě v 17.00 hodin. Všechny vás zveme. 
* Sobotní úklid – NEČASOVÁ Marie, ul. Družstevní. 
* Telefonní kontakt na kněze: 731 619 807. 
 

* Každý pátek se v 15.00 hodin scházíme na vyhlídce na Domaninách 
ke smírné modlitbě korunky k Božímu milosrdenství za obec Šitbořice a její obyvatele 

(vyprošujeme dary smíření, odpuštění a uzdravení vztahů – jde o přímluvnou modlitbu). 
 

DOPROVODNÝ PROGRAM TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 
 

Diecézní charita Brno zve na tradiční brněnský průvod tří králů na velbloudech a koních, 
který vyráží ve čtvrtek 4. ledna 2017 v 16.00 hod. od Petrova, přes Zelný trh, ulicí Masarykovou na 

náměstí Svobody – k živým jesličkám. 
Průvod doprovodí zpěvem studenti ze Scholy BiGy, u jesliček zazpívá Musica Felix. 

 
 Přijměte pozvání na tradiční Tříkrálový benefiční koncert, 

který se uskuteční ve čtvrtek 4. ledna v 19.15 hodin v kostele sv. Augustina v Brně-Masarykově čtvrti. 
Srdečně zvou Pěvecký sbor Cantate, Cyrilometodějský komorní orchestr, SBMka – Schola brněnské 

mládeže a hosté z Dolních Bojanovic – ŠTĚPÁNŠTÍ KOLEDNÍCI. 
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