
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ – PRVNÍ ČÁST 
 

probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů – pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách 
 

Neděle 22. ledna – 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
7.30 – mše svatá  

(za živé a zemřelé členy chrámové sboru a za všechny varhaníky, kteří zde působili a působí) 
pravidelná měsíční sbírka 

9.00 – NIKOLČICE 
10.30 – mše svatá – (poděkování za společný život) 

pravidelná měsíční sbírka 
14.00 – adorace a svátostné požehnání 

 

Pondělí 23. ledna – Pondělí 3. týdne v mezidobí 
mše svatá není 

 

Úterý 24. ledna – Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 
 

7.00 – mše svatá (Tomáš Vágner) 
 

Středa 25. ledna – Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 
 

17.00 – mše svatá (Karel Zoubek, 2 rodiče) 
18.00 - modlitební společenství nad Biblí (klubovna KLASu) 

 

Čtvrtek 26. ledna – Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 
 7.00 – mše svatá (na poděkování za prokázaná dobrodiní a Boží ochranu) 

17.00 - mše svatá v Nikolčicích 
17.00 – rozjímavý růženec za kněžská a řeholní povolání 

 

Pátek 27. ledna – Pátek 3. týdne v mezidobí 
sv. Anděly Mericiové 

19.00 – mše svatá (František Jelínek, 2 rodiče) 
po mši svaté bude tichá hodinová adorace 

 

Sobota 28. ledna – Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 
7.00 – mše svatá (Jan Lejska, 2 rodiče) 

18.00 – setkání biřmovanců na faře 
19.00 – charismatické společenství v kostele 

 

úklid kostela: Hanáková Růžena – ul. Domaninská 

Neděle 29. ledna – 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
7.30 – mše svatá (Antonín Kaňa, manželka a snacha) 

9.00 – NIKOLČICE 
10.30 – mše svatá – (František Nevídal, manželka a živá rodina) 

14.00 – adorace a svátostné požehnání 
 

Další oznámení: 
 

Středeční dětské mše svaté jsou povinné pro děti z 1, 2 a 3 třídy. Účast na těchto 
bohoslužbách bude rozhodující pro přijetí prvního svatého přijímání !!!  
Středeční dětská mše NENAHRAZUJE účast na nedělní bohoslužbě !!! 

 

Od středy 18. ledna do středy 25. ledna proběhne tradiční Týden modliteb za jednotu křesťanů. 
Tématem letošního modlitebního týdne je výrok svatého Pavla: "Všichni budeme proměněni 

skrze vítězství našeho Pána Ježíše Krista." Více informací na http://tisk.cirkev.cz 
 

V sobotu 21. ledna 2012 oslavil náš rodák, P. Josef Stejskal krásných a požehnaných 90 let.  
Od poloviny 50. let působí na mariánském poutním místě v Horní Polici na Českolipsku. 

Pamatujme na oslavence svými modlitbami popř. osobním blahopřáním. 
 



 

MINISTRANTSKÝ PRANAF 2012 
V neděli 5. února odjíždí naši ministranti na tradiční a velmi žádaný PRANAF. Jde o šestidenní pobyt 
na vybrané faře s pestrým programem (hry, soutěže, výtvarné dílny, vzdělávání, výlety aj.) Pokud 
chcete tuto akci podpořit, můžete na ni přispět formou domácích produktů (ovoce, sádlo, vajíčka, 

med, apod.). Dary můžete přinášet během soboty 4. února do kostela pod kůr.  
Děkujeme za vaši podporu a všem dárcům upřímné Pán Bůh, zaplať. 

 

Pravidelná setkání modlitebního společenství (modlitba nad Písmem svatým) pokračuje  
i v tomto roce každou středu po dětské mši svaté v 18.00 v klubovně KLASu na staré škole.  

Zveme i nové zájemce. 
 

NOVÝ WEB P. Vojtěcha Kodeta O.Carm 
K 1. 1. byl spuštěn nový web P. Vojtěcha Kodeta ThD., O.Carm., známého především jako 

exercitátora a přednášejícího na různá témata duchovního života. Web širší veřejnosti 
prezentuje autorizované články, kázání, přednášky a odpovědi na různé otázky.  

Adresa webu je www.vojtechkodet.cz/. 
 

Biskupství brněnské oznamuje věřícím, že Biskupství brněnské a farnosti brněnské diecéze 
nebudou vyřizovat anonymní dopisy a e-maily, ve kterých není uvedena poštovní adresa autora.  

Anonymní dopisy budou okamžitě skartovány.  
K základní slušnosti a kultuře člověka patří, aby dopis, který napíše, také podepsal a uvedl 
kontakt, aby bylo možné s ním v případě potřeby komunikovat. Také nebudou vyřizovány 

anonymní telefonáty, pokud se telefonující odmítne představit. 
 

MODLITBA SOS 
Někdy se v našem životě, v životě naší rodiny nebo v okolí objeví těžkost, se kterou 

potřebujeme pomoci. Stojíme pod křížem, nebo jej sami neseme. Nedokážeme se modlit. Cítíme 
potřebu prosit Boha o shovívavost, aby se nad námi smiloval. Toužíme po tom, aby s námi 

někdo bděl na modlitbách a vytrvale se přimlouval za mne, nebo naše blízké. 
Modlitba SOS vznikla z této potřeby. Modlíme se a adorujeme  

každé pondělí od 19 do 21 hodin za prosby sdělené na telefonní číslo 545 243 952.  
Tato služba je zcela diskrétní. Nevyptáváme se, neradíme. Vaše prosby pouze přednášíme Ježíši, 

kterého adorujeme s důvěrou, že je vyslyší. Tuto službu, jako jednu z mnoha dalších nabídek 
nabízejí členové komunity Emmanuel (více informací na www.emmanuel.cz ). 

 

Webové stránky, které mohou zajímat rodiče i katechety najdete na http://www.kanan.cz .  
Tyto stránky se snaží předškolním dětem přiblížit nedělní evangelia. Pro každou neděli přinášejí 

převyprávění evangelia, komiks, krátké zamyšlení, kviz a omalovánku.  
 

Nejbližší akce: 
29. ledna – beseda na téma: „život dobrovolníka v misiích“  

2. února – Hromnice – mše svatá s žehnáním svící 
5. - 10. února – ministrantský PRANAF  

 

Charismatické společenství – I. pololetí 2012    
 25. února, 24. března, 28. dubna, 19. května, 30. června 

 

 

 
 

biblický program brněnské diecéze 2010 – 2013 více na http://www.vezmiacti.cz/.  
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