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NEDĚLE 
17. 7. 

16. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Tomáš Konečný, živá rodina) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE  

10.30 mše svatá (Marie Kaňová, manžel, 2 zetě a živá rodina) 
14.00 adorace a svátostné požehnání  

PONDĚLÍ 
18. 7. 

Pondělí 
16. týdne v mezidobí 

 mše svatá není 
18.00 modlitba celého růžence za setkání mládeže v Krakově 
  

ÚTERÝ 
19. 7. 

Úterý 
16. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá není 
14.30 pohřeb p. Zdeněk Lengál 

  

STŘEDA 
20. 7. 

Středa 
16. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Marie Nevídalová, manžel, živá a + rodina) 
  
  

ČTVRTEK 
21. 7. 

Čtvrtek 
16. týdne v mezidobí 

  7.00 mše svatá (František Hanák, manželka, syn, živá rodina) 
18.00 mše svatá NIKOLČICE 
18.00 modlitba růžence za farnost 

PÁTEK 
22. 7. 

Svátek  
sv. Marie Magdalény 

  

19.00 
mše svatá (Alois Kaňa, rodiče a sourozence, celá živá 
rodina Kaňova a Fialova) 

  

SOBOTA 
23. 7. 

Svátek sv. Brigity, 
řeholnice a patronky Evropy 

  7.00 mše svatá (rodina Němečková, Bočková a Voborská) 
  

  

NEDĚLE 
24. 7. 

17. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Marie Novotná, rodiče) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE není 

10.30 
13.30 

mše svatá (za farníky) 
NIKOLČICE hodová mše svatá 

14.00 adorace a svátostné požehnání není 
 

Další  informace:     ÚKLID KOSTELA: DVOŘÁKOVÁ Marie – ul. Nová 
 

OHLÁŠKY OTCE JIŘÍHO 
Začínají prázdniny a dovolené – nezapomínejte nám posílat pohledy z míst, které navštívíte. 

 

V pondělí večer v 18.00 hod modlitba svatého celého růžence, tentokrát se budeme modlit za 
požehnání a zdárný průběh světového dne v Krakově se svatým otcem, tak doporučuji i mládeži, 
aby se přišla pomodlit – nemusí být na všech třech růžencích, ale třeba jen na jednou, prostě, tak 

jak se kdo cítí 
 

Dnes je pravidelná měsíční sbírka PBZ za vaše dary 
 

MŮŽE SE HODIT … telefonní číslo farnosti je +420 731 619 807 
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