
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ 

 

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

 

Neděle 20. ledna – 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
(dnes čteme žalm 20) 

pravidelná měsíční sbírka 
7.30 – mše svatá (Rudolf Metelka, rodina Kovaříkova) 

9.00 – NIKOLČICE 
10.30 – mše svatá – (za farníky) 

14.00 – adorace a svátostné požehnání 
 

Pondělí 21. ledna – Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 
 (dnes čteme žalm 21) 

mše svatá není  
 

Úterý 22. ledna – Úterý 2. týdne v mezidobí 
sv. Vincence, jáhna a mučedníka 

 (dnes čteme žalm 22) 
7.00 – mše svatá (Alžběta Tesařová, manžel, živá rodina) 

18.00 - modlitební společenství nad Biblí (klubovna KLASu na staré škole) 
 

Středa 23. ledna – Středa 2. týdne v mezidobí 
(dnes čteme žalm 23) 

17.00 – mše svatá (Josef Furch) 
 

Čtvrtek 24. ledna – Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 
 (dnes čteme žalm 24) 

7.00 – mše svatá (Antonín Sáček, manželka) 
17.00 – mše svatá NIKOLČICE 

17.00 – modlitba růžence za farnost 
 

Pátek 25. ledna – Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 
 (dnes čteme žalm 25) 

19.00 – mše svatá (Vojtěch Konečný, manželka, sourozence, 2 rodiče) 
 

Sobota 26. ledna – Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 
 (dnes čteme žalm 26) 

mše svatá není 
7.00 – modlitba breviáře – ranní chvály 

18.00 - charismatická obnova v Duchu svatém (kostel) 
 

úklid kostela:  Hanáková Růžena – ul. Domaninská   
 

Neděle 27. ledna – 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
(dnes čteme žalm 27) 

7.30 – mše svatá (za farníky) 
9.00 – NIKOLČICE 

10.30 – mše svatá – (Anna a František Nevídalovi, živá rodina) 
14.00 – adorace a svátostné požehnání 

 
 

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! 

 

PROHLÁŠENÍ STÁLÉ RADY ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE 
Výsledky prvního kola prezidentských voleb poukazují na skutečnost, že naši spoluobčané 
přistoupili k těmto - pro naši republiku historicky prvním prezidentským volbám - s velkou 



vážností a odpovědností a dali svůj hlas osobnostem, které prokázaly politickou zkušenost ve 
vedení naší země. 

Věříme, že k druhému kolu prezidentských voleb všichni přistoupíme se stejnou vážností a svůj 
hlas dáme tomu kandidátovi, od kterého očekáváme, že jako státník naplní vědomí 

odpovědnosti za zemi, dokáže důvěryhodně reprezentovat naši kulturu a opírá se o vnitřní 
morální kodex. 

 

Mons. Josef Stejskal, arciděkan v Horní Polici, oslaví v pondělí 21. ledna 2013 významné 
životní jubileum – 91. narozeniny. Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant navštíví 
hornopolické arciděkanství v neděli 20. ledna. Bude tu rovněž sloužit mši svatou. 

 

Mons. Josef Stejskal se narodil 21. ledna 1922 v Šitbořicích, na kněze byl vysvěcen 5. 
července 1949 v Brně. V letech 1951-1952 působil v Podmoklech, v letech 1952-1954 v 

České Lípě a od roku 1954 v Horní Polici. 
Byl jmenován kaplanem Jeho Svatosti, je čestným kanovníkem litoměřické katedrální 

kapituly, v současné době rovněž excurrendo spravuje farnosti Jezvé a Žandov. 
Přejme O. Stejskalovi pevné zdraví, hojnost Božího požehnání  

a pamatujme na něj modlitbou. 
 

POZVÁNKA  
Od soboty 19. ledna 2013 začne další farní kurz Charismatické obnovy (Seminář Obnovy v 

Duchu svatém). Jedná se o deset setkání (budou se konat v sobotu večer), která mají sloužit k 
prohloubení vztahu k Písmu sv., k modlitbě i k Duchu svatému. Je nutné se co nejdříve nahlásit 
u O. Jiřího. Využijte jedinečné možnosti, která se už nemusí opakovat. Z vlastní zkušenosti vřele 

doporučuji – nic neztratíte, jen získáte… slovy bible: 
 „ svůj dům života zbudujte na skále živé víry v Ježíše a když udeří bouře nebo vichřice 

utrpení a vrhnou se na dům, nespadne protože má základy na skále“. (srovnej Mt 7,24-27) 
Vyžaduje se dobrý psychický stav a chuť denně se modlit trochu víc než jsme zvyklí.                

Petr Krupička,účastník obnovy 
 

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.  

 

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: 
11. - 16.února – ministrantský PRANAF 

 

 

 
 

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