
 

 
   

PROSINEC 
3. neděle  1. neděle adventní - začátek nového liturgického 

roku, ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ 
6. středa  Sv. Mikuláš, MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
8.  pátek  Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny 

prvotního hříchu 
12. úterý  ADORAČNÍ DEN NAŠÍ FARNOSTI 
17. neděle  VÁNOČNÍ JARMARK 
24. neděle  Štědrý den - BETLÉMSKÉ SVĚTLO, 
25. pondělí Slavnost Narození Páně - Boží hod vánoční 
   JESLIČKOVÁ POBOŽNOST 
26. úterý  Svátek sv. Štěpána 
27. středa  Svátek sv. Jana Evangelisty 
28. čtvrtek  Svátek sv. Mláďátek 
31.  neděle  Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa 

 
  

LEDEN 

1. pondělí Slavnost Matky Boží, Panny Marie 
6. sobota  Slavnost Zjevení Páně, mše sv. v 8:30 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
7. neděle  Svátek Křtu Páně (končí doba vánoční) 
18. - 25.  Týden modliteb za sjednocení křesťanů 

 
 

ÚNOR 

2. pátek  Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice 
11. neděle  Panna Maria Lurdská 
14. středa  Popeleční středa - začátek doby postní  
22. čtvrtek  Svátek Stolce sv. Petra 

! ! !  P O Z O R  ! ! !  
24. 12.  - mše sv. v 10:30 (4. neděle adventní) 

- mše sv. v 16:30 (Slavnost narození Páně - vigilie) 
31. 12.  - Svátek sv. Rodiny – mše sv. bude v 10:30 

- odpolední „silvestrovská“ už nebude 

7. 1.  - Slavnost Zjevení Páně – mše sv. už v 8:30 
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POZVÁNKY 

 
 

ská NADÍLKA 
Milé děti, věříme, že nás svatý Mikuláš, jako 
každý rok, i letos navštíví. Budeme se na něj těšit 
při středeční mši svaté. 

 
  
 
Středeční mše svaté pro rodiče s dětmi budeme, jak 

bývá zvykem, v adventu začínat  lampami. 
 
 

 
 

Rok se s rokem sešel a opět se můžete těšit 
na Vánoční jarmark, který bude 17. prosince 2017 
v Knínicích na “sýpce” po mši svaté - tj. cca v 11.30. 
Pokud máte chuť a čas podpořit tuto předvánoční akci, můžete doma 
vytvářet cokoliv, co by se mohlo darovat jako dárek, nebo čím by se daly 
zkrášlit domácnosti v době vánoční. 
Velmi oblíbeným produktem na jarmarku jsou také perníčky, koláčky 
a jiné cukrářské výtvory. Proto prosím vás, milé maminky, babičky 
o přispění nějaké dobroty na tuto akci…  
Za každý výrobek a podporu jarmarku vám předem moc děkujeme.  
Je to naše společné farní dílo… 
 

B          

Pro ty z vás, kteří ještě nevíte, co to je, chci napsat pár slov o tomto 
novodobém vánočním zvyku. 
Tato akce vznikla v sousedním Rakousku v roce 1986, kdy malý 
plamínek, přenesený z věčného světla, jež hoří v jeskynní kapli 
v dalekém městě Betlémě, v jeskyni, v níž se narodil Ježíš Kristus, 
byl dovezen jako poděkování těm lidem, kteří jakkoliv pomohli 
dobročinné nadaci Světlo ve tmě. Tato nadace pomáhá především 
zrakově, ale i jinak postiženým lidem a její pracovníci proto chtěli 
všem svým dobrodincům poděkovat originálním, ale zároveň milým 

 
17:00 v kostele 

 
11:30 NA SÝPCE 
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a přátelským způsobem. Světlo dovezli do Lince, kde nadace sídlí 
a kde jej původně slavnostně rozdávali. Za rok na to byli 
ke spolupráci při roznášení a rozdávání přizváni rakouští skauti, 
a protože se akce mocně rozrostla, přenesli její centrum do Vídně. 
A odtud se postupně začalo šířit do Evropy. Zde se také v polovině 
prosince sejdou skautské delegace z různých evropských států a při 
slavnostní ekumenické bohoslužby je jim Světlo předáno. Do naší 
republiky jej dováží skauti z brněnského střediska „Řehoře Mendla“. 
Ve třetí adventní sobotě je pak Betlémské světlo rozváženo 
za spolupráce Českých drah do celé republiky, aby pak na Štědrý 
den bylo rozneseno do kostelů, domovů důchodců, nemocnic, 
hospiců a rozdáno sousedům, přátelům, rodinám, osamělým lidem… 
prostě všem, komu chceme udělat radost maličkým dárkem, 
spojeným s úsměvem a ujištěním, že nejsou ve světě sami. 
 
Toužíte, aby Betlémské světlo zazářilo na Štědrý den i ve vašich 
domovech? 

 

 
Na Boží hod vánoční odpoledne se sejdeme 
u jesliček. Farní děti připravují pásmo koled 
a básniček, kterým společně uctíme narozené 
Dítě. Pozvěte své vánoční hosty, příbuzné a sejděme se u jesliček 
s koledou na rtech.  
 

 
Od 1. do 14. ledna budete nejen v ulicích, ale i u vašich dveří opět 
potkávat skupinky koledníků, jejichž prostřednictvím můžete finančně 
přispět lidem, kteří se ocitli v  nepříznivé životní situaci.  

Skauti z Knínic budou rozdávat Betlémské světlo 24. 12. 2017 od 
11.30 - 12.00 před pohostinstvím Pod lipou a tentýž den po 
mši svaté, která začíná v 16.30 v kostele sv. Marka. 
Pokud nemůžete z důvodu nemoci nebo věku přijít na místa, kde 
se světlo rozdává, a bydlíte v Knínicích nebo Vážanech, 
kontaktujte Kristýnu Ošlejškovou na tel. 731 018 335 nejpozději 
do 23. 12. 2017 nebo se můžete zapsat od 10. 12. v kostele vzadu 
na stolku. Skauti vám světlo ochotně přinesou do vašich domovů. 

 

 
14:30 v kostele 
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Motto tříkrálové sbírky: „Pro Ty, kteří nemají tolik štěstí“ 
 
Prosím děti, které by se chtěly 
do sbírky v Knínicích aktivně 
zapojit, ať se nahlásí Blance 
Ševčíkové - tel. 723243463, 
nebo email: blasev@email.cz 
nejpozději do 23. 12. 2017. 
Mohou se zapojit děti školou povinné, ale také předškoláci. Mladším 
dětem se snažíme trasu upravit, aby koledování bez problémů zvládly.  
Těšíme se na každého nadšeného koledníčka :-)  
 

Od 1. neděle adventní začínají 2 aktivity, díky nimž můžete zajímavě 
prožít dobu adventní: 

Putování Sv. Rodiny 
- V neděli 3. prosince bude při mši sv. požehnána nová ikona Svaté Rodiny, 

která bude dle rozpisu putovat po našich rodinách. 

- Novinkou pro letošní rok je to, že Svatá Rodina stráví v každé rodině 2 noci 

(loni to byla jen jedna noc), teprve potom dojde k předání následující rodině. 

- Formulář, do kterého se můžete zapisovat, najdete v kostele na stolečku. 

- Kdo se do formuláře napíše např. na úterý 5. prosince, bude již v pondělí 

večer 4. prosince očekávat navštívení nazaretské rodiny. 

- Putování ikony bude ukončeno v neděli 31. 12. na Svátek Svaté Rodiny 

- Do formuláře pište i telefonní číslo, aby bylo snazší se kontaktovat 

a domluvit se na předání. 

- Více informací o této aktivitě můžete dohledat v loňském Zimním farníčku 

nebo na webových stránkách farnosti. 

 
- Taktéž začne pravidelná adventní soutěž, kterou už znáte. 
- 1. neděli adventní očekávejte 3 otázky (na stolečku v kostele nebo na 

webových stránkách farnosti) 
- Zapojit se může každý, kdo chce objevovat Písmo svaté 

- Odpovídat na otázky můžete vždy do další neděle 
- Případné nejasnosti objasní Danka Ošlejšková 

v  
vyrazí koledníci do ulic 

v sobotu 6. 1. 2018 od cca 10 hodin 

Postní duchovní obnova v Boskovicích 17. února 
Postní duchovní obnova v Knínicích 3. března 

 

ADVENTNÍ AKTIVITY V  
 

mailto:blasev@email.cz

