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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 svátostné požehnání   14.00 - 18.00 adventní výstava v Klasu 
 

10. prosince 2018 
Pondělí po 2. neděli adventní 

6.00 roráty (Josef Novák, manželka, 2 syny a pravnuk) 

               

17.00 modlitba celého růžence za nenarozené děti při svíčkách 
 

11. prosince 2018 
Úterý po 2. neděli adventní 

6.00 roráty (Jarmila Kaňová, manžel, zeť, pravnuk, 2 rodiče) 

                     

17.00 modlitební společenství nad Božím slovem 
 

12. prosince 2018 
Středa po 2. neděli adventní 

6.00 roráty (Kamil Šuta, manželka) 

                  

  

 

13. prosince 2018 
Památka sv. Lucie, 
panny a mučednice 

6.00 roráty (P. František Krištof Hoffmann) 

             

17.00 rozjímavá modlitba růžence při svíčkách   
 

14. prosince 2018 
Památka sv. Jana od Kříže, 

kněze a učitele církve 

6.00 roráty (P. Juvenál Antonín Valíček, rodiče, sourozence) 

                   

  
 

15. prosince 2018 
Sobota po 2. neděli adventní 

6.00 roráty (František Drabálek, 2 rodiče) 

 9.00 – 11.45 ZPOVĚDNÍ DEN s více zpovědníky               

  

 

16. prosince 2018 
 

TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ 
(...A co máme dělat my?... Lk 3,13) 

7.30 
mše svatá (Silvestr Vozdecký, manželka, živá a zemřelá 
rodina) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
mše svatá (Živá a zemřelá rodina Lengálová, Vozdecká a 
poděkování za přijatá dobrodiní) 

 dopoledne prodej náboženské literatury před kostelem 
 

 
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 odpoledne bude svátostné požehnání. 
* Dnes odpoledne od 14.00 hodin v Klasu tradiční ADVENTNÍ VÝSTAVA – betlémy, perníkové chaloupky, vánoční 
přání a něco navíc! Určitě přijďte i s dětmi a přáteli. Stojí to za zhlédnutí. 
* Bohoslužby v týdnu budou pouze ráno tzv. Roráty. Povzbuzujeme Vás k účasti na těchto bohoslužbách. Vydržte.   
Pokud bude pohřeb se mší, ranní mše nebude! Děti si mohou nosit opět své lampičky, budou dostávat perníčky a 
také již tradičně sbíráme do černouška. Děkuji Vám za dary. Po rorátech mají děti snídani v Klasu. 
* V pondělí večer od 17.00 hodin bude modlitba celého svátého růžence za nenarozené děti i z naší farnosti. 
* 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...). 
* V sobotu bude v naší farnosti zpovědní den, bude se zpovídat od 9.00 do 11.45. Prosíme, abyste svou svátost 
smíření neodkládali na poslední dny před Vánocemi, ale udělali si čas už tuto sobotu a přišli se smířit s naším 
Pánem. 
* Příští neděli by mezi nás měl přijet pan Novák se svou nabídkou knih. Takže opět bude možnost k zakoupení 
náboženské literatury a udělat tak někomu radost, anebo udělat radost sám sobě – což je také důležité. Tak si 
nezapomeňte vzít dostatek hotovosti! 
* Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka, Pán Bůh zaplať za vaše dary pro činnost farnosti. 
* Prožíváme 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. 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. 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. Pro voňavé perníčky za účast stojí za to vstát a přijít. 
Děti ať si upraví lampičky, se kterými chodí 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. 
* Přebytek sladkostí z Mikulášské nadílky mohou děti nosit do zákristie a potom je zavezeme jako vaše dárky 
přátelům do Klobouk (Betlém) a Brumovic (Narnie), kde jsou handicapované děti. 
* Sobotní úklid kostela: RYŠAVÁ Anežka, ul. Nová. 

 

»  »  »    «  «  « 

 
 POZVÁNÍ Z FARNOSTI RAJHRAD 

Rajhradská farnost zve na tradiční výstavu betlémů v benediktýnském klášteře v Rajhradě. 
Zahájení v sobotu 15. prosince 2018 ve 14.00 hodin. 

Od 14.00 do 16.00 doprovodný program. 
Otevřeno od 16. prosince do 28. prosince 2018 kromě pondělí od 10.00 do 16.00 hodin. 
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