
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
DOBA VÁNOČNÍ 

 

Neděle 30. prosince – Svátek Svaté Rodiny  
Ježíše, Marie a Josefa 

7.30 – mše svatá s žehnáním manželů (Jiljí Fiala, manželka, rodiče, sourozence a celá živá rodina) 
výměna růžencových lístků 

9.00 – NIKOLČICE 
10.30 – mše svatá s žehnáním manželů a obnovou manželských slibů  

(za všechny živé a zemřelé z ročníku 1962) 
výměna růžencových lístků 

Odpolední betlémské zastavení ve Žlebě s vystoupením scholy (děti ať přijdou s lampičkami a 
lucernami ke staré škole – sraz v 16.00 hodin) 

k návštěvě betléma bude kostel otevřen od 14.00 do 16.00 hodin !!! 
 

Pondělí 31. prosince – Sedmý den v oktávu Narození Páně 
sv. Silvestra I.,papeže 

15.00 – děkovná bohoslužba  
(na poděkování za přijatá dobrodiní v roce 2012 a prosba o požehnání pro rok 2013) 

23.00 – 23.59 noční adorace 
00.00 - před kostelem půlnoční přípitek – skleničky s sebou 

 

Farnost čte žalmy – příprava na květnovou Noc žalmů – pastorační projekt k oslavě 100 let kostela 
 

Úterý 1. ledna 2013  
Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 

zasvěcený svátek 
(dnes čteme žalm 1) 

7.30 – mše svatá (Antonie Konečná, dcera, 2 rodiče) 
na závěr bohoslužby vyzpíváme Te Deum na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní v roce 2011  

9.00 – NIKOLČICE 
10.30 – mše svatá (Tomáš Konečný – od ročníku 1991) 

na závěr bohoslužby vyzpíváme Te Deum na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní v roce 2011 
adorace a svátostné požehnání není 

k návštěvě betléma bude kostel otevřen od 14.00 do 16.00 hodin !!! 
 

Středa 2. ledna 
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve 

(dnes čteme žalm 2) 
7.00 – mše svatá (Marie Kaňová, manžel, syn) 

 

Čtvrtek 3. ledna – Úterý po oktávu Narození Páně 
Nejsvětějšího Jména Ježíš 

(dnes čteme žalm 3) 
7.00 – mše svatá (Jakub Kaňa, manželka, 2 zetě, živá rodina) 

17.00 – světelný růženec s koledami za naše rodiny 
 

Pátek 4. ledna – Středa po oktávu Narození Páně 
První pátek v měsíci 

od 9.00 návštěva nemocných 
(dnes čteme žalm 4) 

19.00 – mše svatá (Marinella Fialová a Robert Křístek) 
po mši výstav NSO,litanie k Srdci Ježíšovu,zasvěcení a svátostné požehnání 

 

Sobota 5. ledna – Sobota po oktávu Narození Páně 
 (dnes čteme žalm 5) 

8.00 – mše svatá s požehnáním a rozesláním koledníků na Tříkrálovou sbírku 



(Ladislav Drabálek, manželka a celá rodina) 

+ + +  od 9.00 Tříkrálová sbírka po vesnici  + + +  
 

úklid kostela:  Ryšavá Anežka – ul. Dlouhá   
 

Neděle 6. ledna – Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 
zasvěcený svátek 

(dnes čteme žalm 6) 
7.30 – mše svatá (za farníky) 

při bohoslužbě žehnání vody, kadidla, křídy a zlatých křížků 
9.00 – mše svatá NIKOLČICE 

 10.30 – mše svatá (rodiče Pichovi, syn, 2 dcery a zetě) 
při bohoslužbě žehnání vody, kadidla, křídy a zlatých křížků 

15.00 – vánoční pásmo žáků ZŠ v kostele 
k návštěvě betléma bude kostel otevřen od 14.00 do 16.00 hodin !!! 

 

Další oznámení: 
 

telefonní číslo farnosti je +420 731 619 807 
 

MODLÍME SE ZA NAŠI FARNOST:  
Každý den ve 21.00 – modlitba jedenkrát Zdrávas Maria!!! Připoj se i ty! 

 

V neděli 30. prosince na svátek Svaté Rodiny zveme děti i s rodiči na betlémské zastavení ve 
Žlebě při kterém si znovu připomeneme betlémské události a ve společné modlitbě při zpěvu 

známých koled budeme prosit za posvěcení našich rodin.  
Děti ať si přinesou louče, lampičky nebo lucerničky – vyjdeme od staré školy v 16.00 hodin.  

Občerstvení zajištěno – nezapomenout si vzít hrníčky. 
 

SILVESTROVSKÁ NOC 
Pro zájemce bude na Silvestra v noci od 23.00 otevřen kostel k modlitbě a adoraci. Je to 
možnost, jak prožít závěr roku s Pánem a připravit se na příchod nového roku modlitbou. 

 

FARNOST ČTE ŽALMY 
Jedná se o pastorační projekt k oslavě 100 let kostela. Od 1. ledna se můžeme zapojit ke 

každodenní četbě jednoho žalmu – tímto způsobem budeme poznávat krásu a bohatství těchto 
starozákonních modliteb, které vyvrcholí 31. května Nocí žalmů.  

 

Tříkrálová sbírka se v naší obci uskuteční v sobotu 5. ledna 2013 od 9.00 hodin dopoledne. 

 

HISTORICKÝ PRASKLÝ ZVON 
Začátkem prosince byl snesen z věže do chrámové lodě náš nejstarší zvon-umíráček z roku 

1763 zasvěcený patronům umírajících – sv. Františku Xaverskému (3. prosince) a sv. Barboře 
(4. prosince). Tento zvon je bohužel nefunkční – je prasklý. Bylo by chvályhodné ke stému 

výročí kostela a ke kulatému výročí zvonu (250 let) se pokusit tento zvon oživit. Nabízí se dvě 
varianty co se zvonem: za prvé – kontaktovat odbornou zvonařskou dílnu a nechat posoudit 
rozsah poškození, za druhé – bude li to možné, nechat zvon opravit a zprovoznit – v případě 
nevratného poškození nechat zvon zakonzervovat. Kdo by měl zájem se v této věci nějakým 

způsobem angažovat bude vítán. Kontaktní osoba: Petr Krupička 
 

Nejbližší akce: 
10. února – farní zájezd do Ostravy – návštěva TV NOE se mší svatou v kostele sv. Václava 

 

 

 
 

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