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NEDĚLE 
8. 1. 

 

Svátek  
KŘTU PÁNĚ 
končí doba vánoční 

7.30 mše svatá (Prokop Lengál, rodiče a sourozence, živá rodina) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 
17.00 

mše svatá (Marinella Fialová a Robert Křístka) 
vánoční koncert žáků ZŠ 

PONDĚLÍ 
9. 1. 

PONDĚLÍ 
1. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

  
 mše svatá není 
  

ÚTERÝ 
10. 1. 

ÚTERÝ 
1. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

  
 mše svatá není 
  

STŘEDA 
11. 1. 

STŘEDA 

1. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

  
 mše svatá není 

16.00 modlitební společenství s Božím slovem (KLAS) 

ČTVRTEK 
12. 1. 

ČTVRTEK 
1. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

14.30 pohřeb pí. Karolína Spoustová 
 mše svatá NIKOLČICE není 

17.00 rozjímavá modlitba růžence světla 

PÁTEK 
13. 1. 

PÁTEK 
1. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

  

 mše svatá není 
  

SOBOTA 
14. 1. 

SOBOTNÍ PAMÁTKA 
PANNY MARIE 

  
 mše svatá není 
  

NEDĚLE 
15. 1. 

 

2. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 

 

7.30 mše svatá (za farníky) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Antonín Kaňa, manželka, živá a + rodina) 
 

Další informace:    
 

MODLÍME SE ZA NAŠI FARNOST:  

Každý den ve 21.00 – modlitba jedenkrát Zdrávas Maria. Připoj se i ty! 
 

ÚKLID KOSTELA: NOVÁKOVÁ Marie – ul. Břízová 

  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA I V NEDĚLI 
Z důvodu chybné koordinace koledníků budou tito koledovat i dnes  

v neděli 8. ledna mezi 9.00 – 10.00 hodin  
na ulicích Brněnská, U Rybníčka, Mlýnská a Tocháčkova.  

Děkujeme za pochopení a přijetí koledníků.  

 

Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO 
* Dnes v neděli odpoledne nebude svátostné požehnání. 

 

* Z důvodu dovolené pana faráře nebudou během týdne žádné bohoslužby jen ve čtvrtek odpoledne 
bude pohřeb pí. Spoustové – čas bude upřesněn během pondělí. 

 

* Před betlémem v kostele je černoušek, do kterého můžete stále přispívat na dvě adoptované 
africké děti a díky vaším příspěvkům bychom opět rádi zaplatili další školné těmto dětem. Takže 
zvláště děti prosím, aby když dostanou nějakou korunu, tak aby si za ni nekupovaly bonbony, ale 

nakrmily tím černouška ☺. 

 



Pravidelná setkání modlitebního společenství (modlitba nad Písmem svatým)  
budou po dobu dovolené pana faráře ve středu v 16.00 hodin v klubovně KLASu na staré škole.  

Zveme nové zájemce. Čteme nedělní starozákonní čtení.  
Vlastní Bible s sebou. Těšíme se na vás. 

 

BLÍŽÍ SE SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU – HROMNICE. 
Jako každý rok bude i letos 2. února sloužena mše svatá za ženy, při které budou v obětním 
průvodu přineseny vaše peněžní dary. Tyto dary jsou tradičně určeny na květinovou výzdobu 

kostela, jenž je vždy velmi pěkná, ale zároveň i finančně náročná. 
Proto prosíme vás ženy (ale i muže) o finanční dar podle vašich možností. Peníze můžete dávat do 

konce ledna do pokladničky na stolku pod kůrem. 
Mockrát děkujeme za každý sebemenší dar. 

 
 

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 2017 
DNES V NEDĚLI 8. 1. V 18.00 HODIN PŘÍMÝ PŘENOS NA ČT 1. 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017 - PODĚKOVÁNÍ ZA TKS 
Poděkování za sobotní Tříkrálovou sbírku patří koledníkům a vedoucím a také všem dárcům, 

kteří přispěli jak finanční částkou, tak i různými dobrotami koledníkům. 
Podrobnější informace z průběhu Tříkrálové sbírky na břeclavském okrese i s fotografiemi na 

http://www.charitabreclav.cz/.    
 

Tříkrálová sbírka 2017 vynesla částku 100 153,- Kč. 

 

PROSBA Z MOUTNIC 
O letošních Vánocích by ve farnosti Moutnice rádi koupili dárek Pánu Ježíši k Jeho narozeninám – 

lamelu pro Boží příbytek budované kaple Panny Marie v Nesvačilce. 
Farníci prosí: „Prosím, přidejte se k nám! Horní tubus sestává z 1000 lamel, do nichž budou 
vyfrézovaná jména dárců. Za zakoupení jedné z nich o ceně 1000 Kč obdrží dárce certifikát. 

Děkujeme!“ 
Objednávky lamel: moutnice.farnost@email.cz nebo 736 014 032. 

Možnost zakoupení také: 
V MOUTNICÍCH VE SMÍŠENÉM OBCHODĚ A KVĚTINÁŘSTVÍ, V NESVAČILCE NA OBECNÍM ÚŘADĚ, 

V TĚŠANECH VE SMÍŠENÉM OBCHODĚ. 
 
 

 NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT…? 
Farnost Hodonín zve na seminář s Václavem Čápem 

„JAK ROZPOZNÁVAT VLIVY OKULTISMU“, 
který se uskuteční v sobotu 14. ledna od 9.30 hodin  

na pastoračním centru fary v Hodoníně na Masarykově náměstí. 
Zájemci o oběd hlaste se na tel. 731 626 073 

 

MŮŽE SE HODIT …  
telefonní číslo farnosti +420 731 619 807 bude dva týdny nedostupné 

Kontakt na nového děkana v nepřítomnosti kněze ve farnosti je – Hustopeče  
O. Jan Nekuda je: 723 529 476 
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