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25. listopadu 2018 
 

Slavnost 

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 
sv. Kateřina 

7.30 mše svatá (Marie Kokešová, 2 rodiče) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Tomáš Konečný, živá a zemřelá rodina) 

14.00 svátostné požehnání 
 

26. listopadu 2018 
Pondělí 34. týdne v mezidobí 

  

               

  
 

27. listopadu 2018 
Úterý 34. týdne v mezidobí 

7.00 (František Nečas, manželka, vnučka a vnuk) 

                     

17.00 modlitební společenství nad Božím slovem 
 

28. listopadu 2018 
Středa 34. týdne v mezidobí 

  

17.30 (Václav Vozdecký, otec, živá rodina) 

  
 

29. listopadu 2018 
Čtvrtek 34. týdne v mezidobí 

7.00 (František Marek, manželka, zeť, živá rodina) 

17.00 mše svatá NIKOLČICE         

17.00 rozjímavá modlitba růžence   
 

30. listopadu 2018 
Památka sv. Ondřeje, apoštola 

  

19.00 (Antonín Vozdecký, bratr, švagr, živá rodina) 

  
 

1. prosince 2018 
Sobotní památka Panny Marie 

7.00 
mše svatá (Rozálie Bavlnková, rodiče, 2 sestry, bratr a jeho 
manželka) 

               

17.30 žehnání adventních věnců s modlitbou v duchu Taizé 
 

2. prosince 2018 
 

PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ 
(...bděte a modlete se v každé době... Lk 21,35) 

7.30 mše svatá (Marie Konečná, manžel, dcera Františka) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Za farníky) 

---  
 

Každý den se ve 21.00 modlíme jeden Zdrávas za farnost. Každý pátek se v 15.00 hodin scházíme (nejen) 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). 
 

Telefonní kontakt na O. Jiřího: 731 619 807, telefonní kontakt na děkanství Hustopeče: P. Jan Nekuda – mobil 723 
529 476. 

 
INFORMAČNÍ SERVIS 

 

* Dnes končí církevní rok a připravujeme se na advent. 
* Bohoslužby v týdnu budou pravidelné, tak jak jsme zvyklí a na pátek nám připadá svátek sv. Ondřeje, apoštola. 



* Modlitební společenství nad Božím slovem je v úterý navečer od 17.00 hodin v Klasu na staré škole. 
* Ve čtvrtek zveme k rozjímavé modlitbě růžence (chybí nám zpěváci – těch několik modlitebníků by si tak rádi 
zazpívali ale netroufnou si). 
* Sobotním večerem vstupujeme do svaté doby adventní. My se můžeme v našem kostele sejít o půl šesté večer 
k žehnání adventních věnců. Po požehnání naše schóla povede modlitbu se zpěvy z Taizé. Tato hudba nás povede 
k většímu zamyšlení nad tím, co budeme prožívat. Doporučujeme si udělat čas a přijít. 
*Jak asi víte, tak jeden z našeho středu se dožil v těchto dnech 100 roků života. K tomuto jubileu mu blahopřejeme, 
ale zároveň se o tuto událost začala zajímat oblastní televize. Celou oslavu chtějí spojit i s oslavou republiky a 
natočit o tom dokument. Proto už v sobotu večer bude mezi námi televize, budou natáčet dění ve farnosti, a v 
neděli budou natáčet i mši svatou o půl jedenácté. Tak vás chci vybídnout, abyste upřednostnili tuto mši svatou a 
přišli na ni. Ať tím také pozvedneme naši vesnici. Samozřejmě nebudou natáčet jen v kostele, ale v celé obci, tak 
se s nimi určitě setkáte i na jiné půdě než kostelní. To další pondělí pak začnou roráty, a i při rorátech by chtěli být 
a natáčet je. 
* Příští týden začne advent se vším, co k němu patří: roráty, lampičky, adventní snažení, pororátní snídaně. 
Proto už tento týden se můžeme zapsat do adventního putování Panny Marie po domech. Ti, kteří v sobě objevili 
dar služby se mohou zapisovat do rozpisu služeb přípravy snídaně v Klasu. Ti, co rádi pečou mohou přispět na 
společný stůl – rozpisy pro obě aktivity jsou v kostele pod kůrem.  Děkujeme za vaši ochotu a službu farnosti. 
* Děti si mohou během týdne namalovat nejlépe na výkres adventní cestu, kterou si umístí na nástěnce a budou na 
ni lepit lucerničky za účast na rorátech. Prosíme rodiče nebo i prarodiče o spolupráci. Doufáme, že opět budeme 
rozdávat dětem voňavé perníčky za účast – díky ženám, které se ujmou pečení. Děti ať si najdou a upraví lampičky, 
se kterými budou chodit na roráty a prosíme rodiče, aby jako zdroj světla používali kvalitní čajové svíčky – pokud 
možno každý den novou – aby lampičky vyzařovali světlo, a ozařovali chrámový prostor. Děkujeme za pochopení. 
* Sobotní úklid kostela: NEVÍDALOVÁ Růžena, ul. Kuchyňka. 

 
»  »  »    «  «  « 

 
POZVÁNKA DO KLOBOUK 

Farní adventní duchovní obnova v Kloboukách v sobotu 1. prosince od 9.00 hodin ve farním kostele. 
Obnovu povede pomocný biskup O. Pavel Konzbul. Doporučujeme. 

 
DEO GRATIAS V HUSTOPEČÍCH 

Farnost v Hustopečích zve na adventní koncert folkového souboru z Bořetic „KROK DO VÁNOC“ 
v neděli 2. prosince 2018 v 18.00 hodin v kostele sv. Václava v Hustopečích. 

 
VEČER CHVAL 

Farnost Šakvice srdečně zve na Večer chval v pondělí 3. prosince 2018 v 18.30 hodin 
v kostele sv. Barbory v Šakvicích. 
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