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LITURGICKÉ MEZIDOBÍ 

NEDĚLE 
9. 10. 

28. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (za farníky) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 
10.30 mše svatá (Josef Čermák, živá a zemřelá rodina) 
14.00 adorace a svátostné požehnání  

PONDĚLÍ 
10. 10. Pondělí 28. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá není 
18.00 chórová modlitba celého růžence 

  

ÚTERÝ 
11. 10. Úterý 28. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Marie Metelková, manžel, snacha) 
  

18.00 mše svatá NIKOLČICE 

STŘEDA 

12. 10. Středa 28. týdne v mezidobí 

 od 17.00 hodin má scholička dětí zpívání v Klasu 

17.30 
mše svatá (Marie Vahalová, manžel, celá živá a zemřelá 
rodina) 

18.30 modlitební společenství s Božím slovem (KLAS) 

ČTVRTEK 
13. 10. Čtvrtek 28. týdne v mezidobí 

7.00 
mše svatá (Veronika Tesařová, manžel, dcera, syn a 
rodina) 

18.00 chórová modlitba růžence za farnost 
18.00 mše svatá NIKOLČICE není 

PÁTEK 
14. 10. 

Pátek 28. týdne v mezidobí 
  

19.00 mše svatá (na úmysl dárce) 
  

SOBOTA 
15. 10. 

 Památka  
sv. Terezie od Ježíše,  
panny a učitelky církve 

  
7.00 mše svatá (Jaroslav Kaňa, 2 rodiče, Antonín Korytář) 

  

NEDĚLE 
16. 10. 

29. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 
MISIJNÍ  KOLÁČ 

7.30 mše svatá (Václav Nevídal, otec) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 
10.30 mše svatá (za farníky) 
14.00 adorace a svátostné požehnání  

 

Další  informace: 
 

V měsíci říjnu se budeme přede mší svatou modlit růženec na chóry.  

To znamená, že se jednotlivé desátky budeme společně modlit střídavě levá nebo pravá 
strana. 

 

ÚKLID KOSTELA: ZOUBKOVÁ Ludmila – ul. Osvobození 
 

Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO 
 

Mše svaté v tomto týdnu budou pravidelné, tak jak jsme zvyklí. 
 

Tento čtvrtek 13. října se koná poslední fatimský den v letošním roce v Žarošicích.  
Začátek mše svaté je v 18.00. Hlavním celebrantem bude nový plzeňský biskup Tomáš Holub. 

 

Děkuji ještě jednou moc všem, kdo přispěli svými dary nejen ze zahrad pro kloboucký Betlém.  
Kromě toho byl předán také finanční dar 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať. 

 

Také děkuji vám, kdo jste se v pátek chvilku zastavili, modlili a četli si zde z Bible, konkrétně z knihy 
Sirachovec. Kdo jste tu byli a poslouchali, tak jste určitě objevili nové poklady pro sebe a nové 

rady…. („nestýkej se se zpěvačkou, nebo tě lapí do svých sítí…“) 
 

Příští týden bude pravidelná měsíční sbírka – Pán Bůh zaplať za Vaše dary. 
 
 



Děkuji, že navštěvuje mše svaté – vytrvejte a nebojte se brát na mše i své přátele a děti posílat na 
bohoslužby. 

 
 

Ve čtvrtek odpoledne vyšla z tiskáren knížka „Děcka, valíme do nebe“. Je to kniha o Robertovi 
Mayerovi – kněz-minorita, který zemřel letos za zvláštních okolností. Tato kniha je o něm a také o 

vzpomínkách přátel na otce Roberta. Mši svatou – requiem tehdy přenášela televize Noe.  
Pokud by někdo o ni měl zájem, nechť se zapíše během dnešního dne (neděle) vzadu na stolíku a já 

vám ji příští týden přivezu z Brna. 
 

A ještě bych jen rád řekl, že přípravy na biřmování nám sice skončily, ale neznamená to, že by mladí 
nemohli jít v pátek na večerní mši svatou. Přijďte a samozřejmě ne jen biřmovanci, tato mše je 
určena pro všechny a tím, že zde zpívají mladí pro mladé, tak je určena tak trochu víc pro ně. 

 

MODLITBA CELÉHO RŮŽENCE 
Měsíc říjen nám nabízí vrátit se k pravidelné modlitbě svatého růžence a objevit jeho velikost.  
Kromě pravidelné modlitby růžence půl hodiny přede mší svatou a čtvrtečního podvečera vás 

chceme pozvat k pondělní modlitbě celého růžence.  
Kdo věří v sílu modlitby je srdečně zván – v pondělí v 18.00 v kostele. 

 

V neděli 16. října se uskuteční tradiční „ MISIJNÍ KOLÁČ „. Jde o akci, která spočívá v napečení a 
následném nabízení koláčů, perníčků, buchet či cukroví ostatním s prosbou o dobrovolný dar na 

misie. Akce bude probíhat dopoledne po obou bohoslužbách před kostelem. 

 

 Výuka náboženství: 
5. třída – pondělí – 15.00 (p. Navrátilová Hana) 6. třída – úterý v 15:30 na faře (Jakub Klein) 
7. třída – úterý – 15.00 (p. Dvořáková Marie) 8. a 9. třída – úterý v  16:15 na faře (O. Jiří) 

 

Pravidelná setkání modlitebního společenství (modlitba nad Písmem svatým)  
budou po připomínkách bývat vždy ve středu po mši v 18.30 v klubovně KLASu na staré škole.  

Zveme i nové zájemce. V tomto roce se budeme zabývat nedělními starozákonními čteními.  
Vlastní Bible s sebou. Těšíme se na vás. 

 

K ZAMYŠLENÍ…… JEŽÍŠ JAKO EXORCISTA 
Papež František nás upozorňuje, abychom nazývali zlo jeho pravým jménem - Satan.  

V Písmu svatém je přibližně 25 veršů, v nichž Ježíš vyhání démony. Křesťané již od svých počátků 
identifikují specifické praktiky, které otevírají dveře působení ďábla. Různé kulty v naší kultuře jsou 

jednou z příčin duchovního utrpení člověka. Chrám lidu a Satanova církev jsou nejznámějšími kulty z 
americké historie, které způsobily člověku nesmírné utrpení a smrt.  

 

Jak otevíráme dveře pokušením ďábla, jeho útokům, posedlosti, neklidu, trápení a smrti?   
 

Světská kultura popírá existenci Satana a všechny nemoci a mentální poruchy vysvětluje a léčí 
výhradně vědeckými způsoby. Papež Pavel VI nás však varuje: "Ďábel je bytost, která koná skutky 

tmy, temnoty ... Proniká do světa a do Církve. Je naším nepřítelem a skrytým protivníkem; je 
hercem. Zlo není jen nedostatek dobra nebo jeho odnětí; Zlý je živá a zkažená duchovní bytost. "  

 

Kolem roku 315 učil sv. Cyril Jeruzalémský takto: "Utíkej před každým ďáblovým dílem. 
Neposlouchej horoskopy, ani médium, využívající čarodějnictví, ani vyvolávače duchů. 

Vyhýbej se výstřednostem a hříchu. Nepoužívej během nemoci žádná zaklínadla. Jdi k lékaři, ne k 
čaroději. Nezdržuj se zbytečně na pochybných místech. "  

 

Satan má jednu opravdu smrtící zbraň. S celým peklem bojuje, jen aby nás donutil hřešit, setrvat v 
hříchu a aby nám zabránil v přístupu k Všemohoucímu Bohu, který odpouští hříchy.  

Svátost smíření je pravým a prvním exorcismem. V této svátosti nám Ježíš odpouští hříchy a 
osvobozuje nás od "připoutanosti k hříchu". Ježíš pověřil Církev, aby hlásala evangelium, 

uzdravovala nemocné a vyháněla zlé duchy prostřednictvím svátostí Církve.  
A opravdu můžeme z celého srdce důvěřovat slovům, které řekl Ježíš Petrovi:  

"A já ti říkám, ty jsi Petr, a na této skále zbuduji svou Církev, a brány pekel ji nepřemohou."  
 

Kontakt na nového děkana O. Jan Nekuda je: 723 529 476 
 

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