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16. prosince 2018

7.30

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

dopolední prodej knih v Klasu

17. prosince 2018
Pondělí … 17. prosince

18. prosince 2018
Úterý … 18. prosince

19. prosince 2018
Středa … 19. prosince

20. prosince 2018
Čtvrtek … 20. prosince

mše svatá (Silvestr Vozdecký, manželka, živá a zemřelá
rodina)
mše svatá NIKOLČICE není !!!

10.30

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

14.00

svátostné požehnání

6.00

roráty (Božena Kaňová, za živou a zemřelou rodinu)

17.00

modlitební společenství nad Božím slovem (přesunuto z úterý)

6.00

roráty (Anděla Linhartová a rodiče)

roráty nejsou !!!
14.00

pohřeb p. Vozdecký Petr

6.00

roráty (Jan Kaňa, manželka, 2 syny, 2 zetě a 2 rodiče)
NIKOLČICE mše svatá není !!!

17.00

rozjímavá modlitba radostného růžence při svíčkách

6.00

roráty (Anna Vozdecká, manžel, 2 syny a živá rodina)

6.00

roráty (Josef Konečný, František Navrátil a manželky)

18.00

večer chval v kostele

7.30

mše svatá (Cyril Studýnka, nemocná osoba a za živá rodina)

9.00

mše svatá NIKOLČICE ???

21. prosince 2018
Pátek … 21. prosince

22. prosince 2018
Sobota … 22. prosince

23. prosince 2018

ČTVRTÁ NEDĚLE ADVENTNÍ
(... Jsi požehnaná mezi ženami... Lk 1,42)

10.30

mše svatá (Za farníky)

17.00

žehnání betlémského světla před Orlovnou

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 je pravidelná měsíční sbírka. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

* Bohoslužby v týdnu budou vždy ráno – roráty. Po rorátech mohou děti si zajít na snídani do Klasu. Jen ve středu

roráty nebudou, protože odpoledne bude mše svatá – zádušní, při které se rozloučíme s panem Petrem
Vozdeckým a pak ho doprovodíme na místní hřbitov k věčnému odpočinku. Prosíme o modlitby za zemřelého
bratra.
* Modlitební společenství nad Božím slovem bude mimořádně v pondělí v 17.00 hodin v Klasu na staré škole.
* Ve středu nebude mít 3. třída náboženství a také nebude měsíční středeční společenství.
* Ve čtvrtek zveme k rozjímavé modlitbě radostného růžence při svíčkách (chybí nám zpěváci – těch několik
modlitebníků by si tak rádi zazpívali ale netroufnou si...).
* V sobotu večer v18.00 hodin vás zveme do kostela, kde můžeme oslavovat naše Pána modlitbou chval.
Přijďte se zastavit v adventu, a i skrze tyto chvály se připravit na Kristovo narození.
* Prožíváme advent se vším, co k němu patří: roráty, lampičky, adventní výzvy, pororátní snídaně.
Pro dospěláky jsou každý den k dispozici u nástěnky pod kůrem adventní výzvy, které se mohou stát příležitostí k
růstu vztahu k Bohu, lidem i k sobě. Před betlémem je opět černoušek, určený pro dary našim adoptovaným
africkým černouškům a na pomoc misiím. Pro voňavé perníčky za účast stojí za to vstát a přijít.
Děti ať si do lampičky, se kterými chodí na roráty jako zdroj světla dávali kvalitní čajové svíčky – pokud
možno každý den novou – aby lampičky vyzařovali světlo, a ozařovali chrámový prostor.
* Přebytek sladkostí z Mikulášské nadílky můžete ještě dnes a v pondělí ráno přinést na faru a potom je zavezeme
přátelům do Klobouk (Betlém) a Brumovic (Narnie) kde jsou handicapované děti.
* V kostele v Nikolčicích začala oprava oken a hodně se tam bude prášit, tak z tohoto důvodu až do odvolání tam
nebudou mše svaté!
* Příští neděli bude možnost už tradičně si v podvečer odnést domů symbol Vánoc – betlémské světlo.
Obřad žehnání s překvapením bude v 17.00 hodin před Orlovnou.
* Při velmi vydařené nedělní výstavě betlémů se na dobrovolném vstupném vybralo 3 660 Kč, které budou
věnovány naší partnerské Diakonii Betlém v Kloboukách. Poděkování patří organizátorům a všem, kteří přispěli
svými výtvory k uskutečnění této výstavy. Děkujeme.
* Sobotní úklid kostela: KRUPIČKOVÁ Marie, ul. U cihelny.

» » »

« « «

POZVÁNKA NA RORÁTY DO MOUTNIC
Ve středu u nás nebudou z důvodu odpoledního pohřbu ráno roráty. Pokud by někomu chyběly a nechtěl by o ně
přijít je možnost si zajet brzy ráno (autobusem v 5.32) do Moutnic (5.41), kde jsou roráty v 6.00 hodin.
Z Moutnic jede autobus v 6.45 nebo v 7.15 (oba spoje jedou přes Jalovisko).
ZAJÍMAVOST
Biblický verš ze starozákonní knihy Izaiáš (kapitola 41, verš 10) byl nejsdílenějším veršem v roce 2018.
Verš zní: „Neboj se – já jsem s tebou, nestrachuj se – já jsem tvůj Bůh.
Posilním tě a podpořím, podepřu tě svou spravedlivou pravicí.“
www.krestandnes.cz
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