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23. prosince 2018 
 

ČTVRTÁ NEDĚLE ADVENTNÍ 
 

(... Jsi požehnaná mezi ženami... Lk 1,42) 

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

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Za farníky) 

17.00 žehnání betlémského světla před Orlovnou 
 

24. prosince 2018 
Pondělí … 24. prosince 

ŠTĚDRÝ DEN 

6.00 
roráty (Augustina Urbánková, manžel, celá živá a zemřelá 
rodina) 

16.00 „půlnoční bohoslužba pro děti“ NIKOLČICE             

22.00 
půlnoční mše svatá (Rodina Ramljakova, jejich zdraví a Boží 
požehnání pro celou rodinu) 

 

25. prosince 2018 

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 

7.30 mše svatá (Jenovéfa Tesařová, manžel, 2 rodiče) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE                    

10.30 mše svatá (Marinella Fialová, živá a zemřelá rodina) 
 

26. prosince 2018 
Svátek sv. ŠTĚPÁNA, prvomučedníka 

7.30 mše svatá (Štěpán Kaňa, manželka, živá a zemřelá rodina) 

9.00 mše svatá NIKOLČICE                 

10.30 mše svatá (...) 
 

27. prosince 2018 
Svátek sv. JANA, apoštola a evangelisty 

žehnání vína 

7.00 mše svatá (František Lengál, rodiče a sourozence) 

             

17.00 rozjímavá modlitba radostného růžence s koledami   
 

28. prosince 2018 
Svátek sv. MLÁĎÁTEK, mučedníků 

den modliteb za zabité děti 

  

15.00 zvonění k modlitbě za nenarozené děti                  

19.00 
mše svatá (Filoména Fialová, manžel, 2 syny, dcera a celá 
zemřelá rodina) 

 

29. prosince 2018 
Pátý den v oktávu Narození Páně 

7.00 mše svatá (Josef a Karel Zoubkovi, živá a zemřelá rodina) 

                

  

 

30. prosince 2018 
 

Svátek SVATÉ RODINY 
Ježíše, Marie a Josefa 

(prospíval moudrostí a oblibou u Boha i u lidí...)   

7.30 mše svatá (Za farníky)  

9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
mše svatá (Františka Zelinková, manžel, 2 rodiče a duše v 
očistci) 

16.15 Betlémské zastavení ve Žlebě s modlitbou za rodiny 
 

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 nebude svátostné požehnání, O. Jiří bude zpovídat v Nikolčicích. 
* Dnes odpoledne v 17.00 hodin před Orlovnou tradiční žehnání betlémského světla s dobročinným svařákem. 
Lucerničky a hrníčky s sebou. Dobrovolné „svařákovné“ půjde pro farností adoptované děti ze Zambie. 
* Bohoslužby v týdnu – od úterý prožíváme celý týden vánoční oktáv, to znamená jednu velkou slavnost, která ruší 
i páteční půst. 
* V pondělí ráno budou poslední roráty s žehnáním domácích jezulátek. Za příhodného počasí zveme děti i s rodiči 
na tradiční dopolední zakrmování zvířátek. Konání akce podle počasí potvrdíme i s časem na rorátech. 
Večer vstupujeme do vánoční doby a začneme slavit Kristovo narození v 16.00 hodin v Nikolčicích. Je to mše svatá 
především pro rodiny s dětmi, tak tam můžete s dětmi přijet. 
Další mše svatá bude večer u nás a to ve 22.00 hodin. Těšíme se na společnou oslavu narození malého Ježíše. 
Nebojte se opustit teplo domovů a přijďte slavit s námi do kostela.   
* Modlitební společenství nad Božím slovem bude až v úterý 8. ledna 2019. 
* Ve úterý odpoledne v 15.00 hodin bude živý betlém s pravidelnou sbírkou pro přátele z diakonie Betlém. 
Zkouška účinkujících na Živý betlém bude dnes (v neděli 23.12.) ve 14.30 v parku. Odpoledne od 14.00 do 18.00 
hodin bude možnost prohlídky kostela a betléma. 
Chtěli bychom vás všechny pozvat na tradiční vánoční koncert, který bude pod taktovkou pana Václava Kosiny a 
jeho hostů v 19.00 hodin ve farním kostele v Nikolčicích (viz plakát v kostele). 
* Ve středu bohoslužby jako v neděli, odpoledne od 14.00 do 16.00 hodin bude možnost prohlédnout si betlém. 
* Ve čtvrtek při ranní mši svaté žehnání vína tak si je můžete za tímto účelem přinést a odpoledne zveme k 
rozjímavé modlitbě radostného růžence se zpěvem koled. 
* V pátek ve tři hodiny odpoledne se rozezní zvony na připomínku a k modlitbě za nenarozené děti. 
* Příští neděli je svátek Svaté rodiny s žehnáním manželům a odpoledne betlémské zastavení ve Žlebě s modlitbou 
za naše rodiny. 
* Během ledna se budou vyrábět a usazovat nově vyrobené dveře – ty boční. Tak prosím pamatujme na to ve 
svých darech na kostel. Děkujeme za vaši podporu farnosti. 
* Tříkrálová sbírka se v naší obci uskuteční v sobotu 5. ledna 2019 od 9.00 hodin dopoledne. 
* Sobotní úklid kostela: HANÁKOVÁ Růžena, ul. Domaninská. 

 

»  »  »    «  «  « 

 

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ AKCE V OKOLÍ 
 

VÝSTAVA BETLÉMŮ 

Rajhradská farnost zve na tradiční výstavu betlémů v benediktýnském klášteře v Rajhradě. 
Otevřeno od 16. prosince do 28. prosince 2018 kromě pondělí od 10.00 do 16.00 hodin. 

  

ŽIVÝ BETLÉM v okolí 
NIKOLČICE – pondělí 24. prosince v 10.00 hodin v evangelickém kostele 

ÚJEZD U BRNA – středa 26. prosince ve 14.00 u kaple sv. Antonína 

ŽATČANY – pátek 28. prosince v 17.00 na návsi 
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