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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) 

- - -  
 

3. prosince 2018 
Památka sv. Františka Xaverského 

kněze 

6.00 roráty (Antonín Franěk, 2 švagry, 2 rodiče a živá rodina) 

               

  
 

4. prosince 2018 
Úterý po 1. neděli adventní 

6.00 roráty (Antonie Vozdecká, 2 rodiče) 

                     

17.00 modlitební společenství nad Božím slovem 
 

5. prosince 2018 
Středa po 1. neděli adventní 

6.00 
roráty (Vladimír Navrátil, matka, celá živá a zemřelá rodina a 
duše v očistci) 

                  

17.00 rozjímavá modlitba radostného růžence při svíčkách 
 

6. prosince 2018 
Slavnost sv. MIKULÁŠE, biskupa 

patrona kostela a farnosti 

6.00 roráty (Mikuláš Vozdecký, Oldřich Fiala, bratři a synovec) 

             

17.30 setkání dětí s Mikulášem v kostele   
 

7. prosince 2018 
Památka sv. Ambrože, 
biskupa a učitele církve 

6.00 roráty (Františka Vozdecká, manžel, živá rodina) 

                   

  
 

8. prosince 2018 
Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ 
BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 

6.00 roráty (Josef Tihlařík, manželka, celá živá a zemřelá rodina) 

                

  

 

9. prosince 2018 
 

DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ 
(...Připravte cestu Pánu... Lk 3,5) 

7.30 mše svatá (Za farníky) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
mše svatá (Josef a Růžena Nekvapilovi, syn Josef a živá 
rodina) 

 14.00 - 18.00 adventní výstava v Klasu 
 

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, na děkanství Hustopeče: P. Jan Nekuda – mobil 723 529 476. 
 

INFORMAČNÍ SERVIS 
 

* Dnes bude mezi námi o půl jedenácté regionální televize. 



* Dnes odpoledne bude svátostné požehnání a od 13.00 hodin se budou zapisovat mešní intence na další čtyři 
měsíce (leden–duben). Celý měsíc leden budou mše svaté jen v neděli, výjimečně některý všední den, pokud se 
podaří sehnat kněze. Celý leden bude O. Jiří v lázních v Karviné. Pokud by někdo chtěl, aby mu mši svatou 
odsloužil O. Jiří v Karviné, tak určitě to není  problém a rád to učiní. 
* Bohoslužby v týdnu budou pouze ráno tzv. Roráty. Zveme nejen děti, ale i vás dospělé na tyto bohoslužby. 
Pokud bude pohřeb se mší, ranní mše nebude! Děti si mohou nosit opět své lampičky, budou dostávat perníčky – 
tímto děkuji ženám za napečení a také nás čeká již tradiční sbírka do černouška. Děkuji Vám za dary, a to nejen 
dětem. V pondělí bude u nás regionální televize natáčet roráty, pak by tu měl být Český rozhlas a v úterý se 
ohlásila Česká televize, tak vás chci vybídnout k větší účasti a také se nebraňte, když vás osloví jim něco pěkného 
říct. Je to svým způsobem evangelizace, o které tady často mluvím. Děkujeme. 
* Modlitební společenství nad Božím slovem je v úterý navečer od 17.00 hodin v Klasu na staré škole. 
* Ve středu mimořádně zveme k rozjímavé modlitbě růžence (chybí nám zpěváci – těch několik modlitebníků by si 
tak rádi zazpívali, ale netroufnou si). 
* Čtvrteční večer bude patřit dětem z naší farnosti, protože mezi ně přijde Mikuláš. Zveme na půl šestou do 
kostela. Bylo by dobré, kdyby mu zase něco pěkného namalovaly a třeba i řekly nějakou tu básničku, nebo 
zazpívaly písničku. Všichni se na to těšíme. 
* Ve čtvrtek dopoledne budu navštěvovat naše nemocné na ulici Nikolčická a U Rybníčka od 9.00 hodin. 
V pátek pak ten zbytek a také od 9.00 hodin. Je první pátek v měsíci, a tak chci našim nemocným nabídnout 
možnost svátosti smíření. 
* Příští týden začne advent se vším, co k němu patří: roráty, lampičky, adventní snažení, pororátní snídaně. 
Ti, kteří objevili v sobě 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 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. 
Pro dospěláky budou každý den k dispozici u nástěnek uprostřed kostela adventní výzvy, které se mohou stát 
příležitostí k růstu vztahu k Bohu, lidem i k sobě. Před betlémem bude opět černoušek určený pro dary našim 
adoptovaným černouškům a na pomoc misiím (viz www.skutecnydarek.cz) 
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 vyzařovaly světlo a ozařovaly 
chrámový prostor. Děkujeme za pochopení. 
* Sobotní úklid kostela: URBÁNKOVÁ Růžena, ul. Pod Svatojánkem. 
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