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NEDĚLE 
23. 10. 

30. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 
MISIJNÍ NEDĚLE 

7.30 mše svatá (za farníky) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 
10.30 mše svatá (Václav Kaňa, 2 rodiče, nemocná osoba) 
14.00 adorace a svátostné požehnání  

PONDĚLÍ 
24. 10. Pondělí 30. týdne v mezidobí 

 mše svatá není 
  
  

ÚTERÝ 
25. 10. Úterý 30. týdne v mezidobí 

7.00 
mše svatá (Jakub Káňa, manželka, celá živá a zemřelá 
rodina) 

  
  

STŘEDA 
26. 10. Středa 30. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Vojtěch Tihlařík – od ročníku) 
 dětská mše není 

18.30 modlitební společenství s Božím slovem (KLAS) 

ČTVRTEK 
27. 10. Čtvrtek 30. týdne v mezidobí 

7.00 mše svatá (Jenovéfa Konečná, manžel, syn a živá rodina) 
18.00 chórová modlitba růžence za misie a misionáře 

 mše svatá NIKOLČICE není 

PÁTEK 

28. 10. 

Svátek sv. Šimona a Judy, 
apoštolů 

Státní svátek – den volna 

7.30 mše svatá (na poděkování za 60 let manželství) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

  

SOBOTA 
29. 10. 

Památka  
bl. Marie Restituty Kafkové,  

panny a mučednice 
změna letního času na zimní čas 

 DEN MODLITEB NAŠÍ FARNOSTI ZA BOHOSLOVCE 
7.00 mše svatá (František Hanák, manželka, sourozence, 2 rče) 

 9.00 – 11.45 zpovídání před Dušičkami 

NEDĚLE 
30. 10. 

31. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 
Žehnání svící 

7.30 mše svatá (Pavlína Vozdecká, manžel, 2 rodiče a 3 zetě) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 
10.30 mše svatá (Františka Drabálková, 2 rodiče) 
14.00 adorace a svátostné požehnání  

 

Další informace:    
 

V měsíci říjnu se přede mší svatou modlíme růženec na chóry.  
To znamená že jednotlivé desátky se budeme společně modlit střídavě levá nebo pravá strana. 

 

ÚKLID KOSTELA: DVOŘÁKOVÁ Marie – ul. Nová 
 

Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO 
 

Mše svaté v tomto týdnu jsou pravidelné kromě: 
Ve středu dětem začínají prázdniny, tak mše svatá bude ráno v sedm hodin – dětská nebude. 
V pátek je státní svátek – mše svatá bude v 7.30, další v 9.00 v Nikolčicích – večerní nebude. 

 

Dnes je sbírka na misie a odpoledne ve 14.00 hodin bude svátostné požehnání. 
 

Příští neděli je výměna růžencových lístků. 
 

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

 

Pomalu, ale jistě se nám opět blíží památka na všechny věrné zemřelé, tak v sobotu bude zpovědní 
den. Zpovídat budeme od 9.00 hodin do 11.45. Prosím přijďte si vykonat svatou zpověď.  

Spousta z vás nebyla u zpovědi od Velikonoc, takže je nejvyšší čas, dát si věci do pořádku.  
Nezapomeňme také, že pro získání plnomocných odpustků je svatá zpověď jednou z podmínek.  

 
 



 
 
 
 

ŽEHNÁNÍ SVÍCÍ 
Příští neděli se budou žehnat svíce, které budeme rozžíhat na hrobech zemřelých a které nám mají 
připomínat živého Ježíše Krista, který je světlo věčného života a toto světlo chceme skrze modlitbu 

vyprošovat zemřelým bratřím a sestrám – viz modlitba Odpočinutí věčné dej jim Pane …… 
 

DEN VZÁJEMNÝCH MODLITEB ZA BOHOSLOVCE 
Na sobotu 29. října připadá na naši farnost Den vzájemných modliteb farnosti za bohoslovce a 

bohoslovců za naši farnost. Při vědomí, že se v tento den za nás modlí celý olomoucký seminář, 
mohli bychom opustit svoji pohodlnost a lenost – ráno si přivstat a přijít s předstihem do kostela 

abychom se mohli v 6.30 společně pomodlit rozjímavý růženec za naše bohoslovce.  
Časné ranní vstávání si vykompenzujeme hned ten samý den, protože noc ze soboty na neděli bude 

o hodinu delší – mění se letní čas na zimní! 
 

KONČÍ LETNÍ ČAS 
V noci ze soboty 29. 10. na neděli 30. 10. 2015 končí letní čas. V neděli o třetí hodině ranní letního 

času se posunou hodiny na druhou hodinu středoevropského času. Spíme o hodinu déle. 

 

Při akci „ MISIJNÍ KOLÁČ „ se minulou neděli vybralo 13 515 Kč.  
Pán Bůh zaplať všem, kdo napekli různé sladké dobroty, za vaše příspěvky i zájem o tuto akci. 

 

DEKRET APOŠTOLSKÉ PENITENCIÁRIE K ODPUSTKŮM PŘI NÁVŠTĚVA HŘBITOVA  
Na základě dovolení Apoštolské penitenciárie ze dne 8. 10. 2012 mohou věřící v naší republice získat 
plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů už v týdnu před Dušičkami, tedy již od 
25. října, pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. 

 

POZVÁNÍ DO NESVAČILKY 
Farnost Moutnice zve na nedělní odpolední výsadbu sadu kolem budované moderní kaple Panny 

Marie Bolestné v Nesvačilce v neděli 23. října 2016 od 14.00 hodin. 
Program: 

14.00 Žehnání a modlitba křížové cesty 
14.30 – 18.00 Výsadba sadu 

16.00 Živá hudba 
18.00 Večerní modlitba se zpěvy Taizé v kapli při svíčkách 

Lopaty s sebou!   
 

POZVÁNKA Z POZOŘIC 
V pátek 28. října 2016 v 15.00 hodin (státní svátek) se u kaple Panny Marie Sněžné na Santonu  

u Tvarožné uskuteční modlitební pobožnost s přímluvnou modlitbou za usmíření hříchů a uzdravení 
křivd minulosti v našem národě, účastníky silničního provozu, za oběti dopravních nehod.  

Tato modlitba se koná ve společenství obou farnosti (Tvarožná, Pozořice). Po této modlitbě budou 
kněžími požehnány blízké křižovatky, na kterých dochází k častým dopravním nehodám. 

 

 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) 

 
 

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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