
Pořad bohoslužeb 
 

Farnost Křtiny: farní kostel, Březina a Bukovinka od 20.12. do 27.12. 2015 
 
Neděle - 20.12. - 4. adventní - sv. Dominika Siloského, Dagmar; svátost smíření Blansko od 9:30 - oba  
7:30 za naše farníky - o Michal, hraje MP 
10:30 za živou a + rodinu Jandourkovu, Pernicovu a Leitgebovu - o Jan 
SKAUTI DONESOU BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
9:00 Bukovinka - za Miladu Cackovu - o Jan 
9:00 Březina - za dar zdraví, lásku a svornost v rodině s prosbou o zdraví pro nemocného - o Michal 
(10:45 Babice) 
 
Pondělí 21.12. - sv. Petra Kanisia, Natálie 
6:30 za farníky - 20/12 - o Jan, za poutníky - o Michal 
18:15 modlitby otců, matek dědečků a babiček  
 
Úterý 22.12. - sv. Servula, Šimon 
6:30 za r. Střechovu - o Jan, úklid kostela, stavění betléma - (Babice 6:30 - o Michal) 
10:00 Santini - o Michal 
 
Středa 23.12. - sv. Jana Kentského, Vlasta; zdobení stromků, V. Bíteš od 16 - o Jan 
6:30 za poutníky - o Michal, za rod. Střechovu - o Jan 
 
Čtvrtek 24.12.  - Štědrý den, Adam a Eva  
6:30 roráty - za ty, kdo musí být o svátcích ve službě, v nemocnici nebo v cizině - o Michal 
15:56 za farníky se zpěvem koled - o Jan 
22:00 za farníky a poutníky - o Jan, pojede autobus - ve 21:15 z Bukovinky atd., od 21:35 vánoční 
troubení z kůru, při mši sv. zazní První mše vánoční od Jiřího Zrůnka - zpívá Kantila a hosté (Babice 
22:00 - o Michal) 
 
Pátek 25.12. - Narození Páně - Boží hod vánoční, 17:00 skauti za přispění rodičů v Bukovince zvou 
na „Živý Betlém“ u kostela 
7:30 za farníky - o Michal (Babice 10:45) 
10:30 za Miroslava Bednáře - o Jan 
9:00 Bukovinka - za živé a + občany a občanky Bukovinky, rodáky a dobrodince - o Jan 
9:00 Březina - za Arna Neužila, rodiče Knechtovy a živou rodinu - o Michal (Babice 10:45) 
 
Sobota 26.12. - sv. Štěpána,  
7:30 za Josefa a Annu Zedníčkovy a živou a + rodinu - o Jan 
10:30 za + Štefana Pinďáka a jeho rodiče, o Jan 
9:00 Bukovinka za živou a + rodinu a na poděkování - o Michal (Babice 10:45) 
9:00 Březina - za Stanislava a Marii Fafílkovy, rodiče Ševčíkovy, dva syny a živou rodinu - o Jan 
odpoledne pobožnost u jesliček a Radostná cesta - dle počasí 
 
Neděle - 27.12. - Svaté Rodiny - sv. Jana 
7:30 za naše rodiny, zvláště za rodiny v těžkostech a za nové rodiny s obnovou slibů - o Jan 
10:30 za naše rodiny, zvláště za rodiny v těžkostech a za nové rodiny s obnovou slibů - o Michal 
(Babice 9:00) 
9:00 Březina - za rodinu Kachlíkovu, dvoje rodiče s prosbou o dar zdraví - o Jan 
10:30 Bukovinka - za naše rodiny, zvláště za rodiny v těžkostech a za nové rodiny s obnovou slibů - o Jan   
 
OHLÁŠKY 20.12.:                                                           
1. Můžete si vzít vánoční pozdrav ze Křtin. Teď děti dostanou poslední nálepku a kdo bude mít 
všechny, čeká ho překvapení. Určitě přineste vymalované stopy i se všemi nálepkami 25. prosince na 
mši svatou. Po hrubé donesou skauti betlémské světlo. 
2. Mše svaté jsou teď ráno vždy už o půl sedmé a jen při svíčkách. V kaplích už nebudou. Úklid kostela 
je v úterý, zdobení stromků ve středu dopoledne. 
3. Na Štědrý den je první mše sv. po západu slunce v 15:56, půlnoční tradičně už ve 22 hodin se 
zpěvem sboru. Autobus jede ve 21:15 z Bukovinky přes Bukovinu, Březinu a Habrůvku. Od  
½ 10. budou hrát na kůru koledy. 



4. Na Hod Boží  jsou mše svaté jako v neděli, v 10:30 za Miroslava Bednáře, pak Zvonohra ve 12:06  
a při západu slunce. Tak to bude každý den až do Nového roku.       
5. Na sv. Štěpána také jako v neděli, 7:30 za Josefa a Annu Zedníčkovy a 10:30 za Štefana Pinďáka  
a jeho rodiče. 
6. Příští neděle je svátek sv. Rodiny, mše sv. jako v neděli, pouze v Bukovince až v 10:30, každá bude 
za naše rodiny, zvláště za rodiny v těžkostech a za nové rodiny s obnovou slibů pro všechny. 
7. Živý Betlém bude v Bukovince na Hod Boží, v pátek 25.12. v 17 hodin u kostela, mše sv. za rodiny 
bude v Bukovince na svátek sv. Rodiny až o půl jedenácté.  
8. Křtiny v televizi: přenos koncertu Hradišťan bude 23.12. ve 21:15 na ČT Art a 25.12. ve 12:40 na 
ČT 2. 
9. Koncerty, Bohoslužba slova a 18 vánočních písní přesně tak jak je zpíval Karel Gott v úterý 
29.12.2015 v 17 hodin. Vstupné 50,- Kč. ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ - Hej, mistře od Jakuba Jana Ryby 
tradičně v neděli 3.1. ve 14 hodin, plné vstupné 150,- Kč, studenti, důchodci a ZTP 100,- Kč, prodej 
vstupenek 40 minut před zahájením koncertu. Rozloučení s Betlémem v neděli 10. ledna 2016 v 15 
hodin, vystoupí naše Kantila a Virtuosi di Mikulov. Vstupné dobrovolné. 
 
 
SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA 
 
1)  Modlitba za nového pomocného biskupa 
Milé sestry, milí bratři, 
požádal jsem Svatého otce Františka o jmenování pomocného biskupa pro brněnskou diecézi a prosím 
Vás, abyste jeho rozhodování provázeli svými modlitbami. Pokud se chcete modlit společně, můžete 
použít tuto modlitbu: 
 Váš biskup Vojtěch 
Bože, Dobrý pastýři,     svěřujeme ti jmenování brněnského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl 
Svatého otce i všech, kteří nesou za tuto volbu odpovědnost. 
Dej nám takového pomocného biskupa, který se ti líbí a bude tvým obětavým a věrným služebníkem.  
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 
2)   POZVÁNÍ K POVOLÁNÍ 
Milé sestry, milí bratři, 
ve Svatém roce milosrdenství vás chci prosit o zvláště potřebný projev vašeho milosrdenství:  
o milosrdenství s církví. I ona dnes trpí – nouzí o pastýře, kněze i další muže a ženy, kteří by se zasvětili 
Boží službě. Přitom každý z nás se může jako milosrdný Samaritán sklonit a obětí i modlitbou za nová 
duchovní povolání může církev – oslabené Ježíšovo tělo – pozdvihnout. Svou účastí a podporou tak 
může každý účinně přispět k jejímu uzdravení. Služba kněze je totiž pro Boží lid nenahraditelná. 
Chci povzbudit každého, kdo jakýmkoliv způsobem osobně zakouší Boží volání: nepřeslechněte je, 
prosím. Zejména vy, mladí muži, kteří vnímáte, že vám Ježíš Kristus nabízí jedinečnou, duchovní 
podobu své lásky a s ní spojený podíl na službě Božímu království – nebojte se vyslovit své ANO! 
Jestliže člověka okouzlí a uchvátí sám Ježíš, pak skrze vztah s ním dostává i všechno, po čem touží jeho 
srdce, co potřebuje jeho lidství. A když mu navíc statečně a velkodušně odevzdá sám sebe, přátelství  
s Ježíšem se mu stane nevyčerpatelným zdrojem radosti a štěstí. 
Pokud byste ve svém rozhodování potřebovali pomoc, najděte si takového kněze, který je ve svém 
kněžství šťastný. Ten vás jistě dokáže povzbudit i doprovodit v praktických krocích, které bude třeba 
pro přijetí povolání ke kněžství učinit. 
Děkuji vám všem, sestry a bratři, kteří nabízíte Bohu své modlitby a oběti  
za nová povolání ke službě Bohu. Děkuji vám všem, kteří jste se Boží pozvání nebáli přijmout a dali jste 
se mu svým životem k dispozici. A děkuji vám všem, kdo se k tomuto kroku rozhodnete. 
Přeji vám všem pokojné a požehnané svátky Kristova narození. V Ježíši Kristu se zvláštním způsobem 
setkává čas s věčností. 
Ať hodnota i těch nejnepatrnějších věcí vykonaných z lásky vstoupí pro spojení s ním z našeho 
omezeného času do věčnosti. 
Za to se modlím a k tomu Vám žehnám    Váš biskup Vojtěch Cikrle 


