
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
VELIKONOČNÍ OKTÁV 

 

Neděle 27. dubna – 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 

Svatořečení papežů Jana XXIII a Jana Pavla II ve Vatikánu 
7.30 – mše svatá (Jaroslav Kaňa, 2 rodiče, Antonín Korytář) 

9.00 – NIKOLČICE  
10.30 – mše svatá (Josef Konečný, manželka, 2 rodiče, sourozence a Marta Valíčková) 

14.00 – adorace s modlitbou Korunky Božího Milosrdenství a svátostné požehnání 
 

Pondělí 28. dubna – Pondělí po 2. neděli velikonoční 
mše svatá není 

 

Úterý 29. dubna – Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve,  
patronky Evropy 

 7.00 – mše svatá (Jan Kaňa, manželka, syn, 2 rodiče) 
18.00 - modlitební společenství nad Biblí (klubovna KLASu na staré škole) 

 

Středa 30. dubna – Středa po 2. neděli velikonoční 
17.00 – mše svatá (Božena Vozdecká, manžel, rodiče) 

 

ZAČÍNÁ MĚSÍC KVĚTEN – MĚSÍC PANNY MARIE 
 

Čtvrtek 1. května – Čtvrtek po 2. neděli velikonoční 
sv. Josefa, Dělníka 

Den volna – státní svátek  
7.30 – mše svatá není 

9.00 – NIKOLČICE 
10.00 – pohřeb p. Jan Běloušek 
19.00 – první májová pobožnost 

 

Pátek 2. května – Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 
První pátek v měsíci 

od 9.00 návštěva nemocných 
 19.00 – mše svatá (František Matuška - od ročníku) 

výstav NSO, litanie k Srdci Ježíšovu, zasvěcení a svátostné požehnání 

od 16.00 hodin bude na farní zahradě stavění máje a po večerní mši posezení u táboráku  
špekáčky si přineste – občerstvení zajištěno 

 

Sobota 3. května – Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 
 7.00 – mše svatá (Antonín Běloušek, manželka, živá a zemřelá rodina) 

 

úklid kostela:  KRUPIČKOVÁ Marie – ul. U cihelny 

 

Neděle 4. května – 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
sv. Floriána 

7.30 – mše svatá (Božena Kaňová) 
výměna růžencových lístků 

9.00 – NIKOLČICE  
10.30 – mše svatá (za farníky – zvláště za živé i zemřelé hasiče) 

výměna růžencových lístků 
14.00 – žehnání minerálního pramene Štengar s následným žehnáním polí, zahrad, sadů a vinohradů 

procesí půjde od Orlovny ke kříži nad cihelnou, kde proběhne obřad žehnání 
 

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! 
 

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. 

 

Pamatujme v modlitbě za spravedlivé a pokojné vyřešení situace na Ukrajině. 
 

Od neděle Zmrtvýchvstání Páně až do neděle Seslání Ducha Svatého  
se místo „Anděl Páně…“ modlí velikonoční antifona „Vesel se, nebes Královno…“ 

 

Poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě velikonoční liturgie –  
chrámovému sboru, schole mladých, ministrantům, lektorům, klapačům a všem, kteří se podíleli 

na květinové výzdobě, úklidu a ostatními i sebedrobnějšími přípravami k důstojnému prožití 
svátků Kristova utrpení a vzkříšení. 

 

POUŤ KE SV. JIŘÍ V KLENTNICI 2014  
neděle 27. dubna 2014 

 Program: 
10.00 přivítání v kostele sv. Jiří v Klentnici, procesí od kostela 

11.00 mše svatá pod Sirotčím hrádkem celebrovaná proboštem O. Pavlem Pacnerem 
11.45 divadelní hra o sv. Jiří v podání členů Malého divadla kjógenu 
12.30 cimbálová muzika Lišňáci   16.30 požehnání v kostele sv. Jiří 

  

KALENDÁŘ ČT PŘIBLIŽUJE VELIKONOCE DĚTEM 
Pomocí Velikonočního kalendáře představuje Česká televize zejména dětem velikonoční zvyky i 

křesťanskou podstatu svátků a jejich prolnutí do hudebních a výtvarných děl.  
Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP je projektem potěšen a doporučuje jej. 

Velikonoční kalendář odkrývá den za dnem hry, pohádky, velikonoční zvyky i kapitoly pašijového 
příběhu. Na stránkách je řada pohyblivých postaviček a animací, pod kterými se jednotlivé 
aktivity schovávají. Nejsou spuštěné všechny, aktivují se vždy den po dni, podle toho, jak 

velikonoční týden plyne. Kalendář je přístupný na internetových stránkách dětského kanálu ČT. 
Kalendář je pojatý jako živý obraz české návsi.  

Spuštěn je od květné neděle 13. dubna a on-line bude až do 8. června.  
Ve Velikonoční kronice se bude den po dni odkrývat křesťanský pašijový příběh. Děti mohou na 
webu posílat virtuální velikonoční pohlednice, prohlížet si Velikonoční obrazárnu, vyzkoušet si 
recepty na tradiční pokrmy, uplést si pomlázku, pěstovat osení či sledovat Velikonoční televizi. 
Díky souhlasu mnoha hudebníků a vydavatelství, spolupráci s duchovním a dalšími odborníky 

poskytuje Velikonoční kalendář ČT ucelený pohled na podstatu velikonočních svátků. 
 

Nejbližší akce: 
4. května – žehnání léčivého pramene Štengar a prosebné procesí za úrodu 

10. května – ministrantský den v Olomouci 
23. května – Noc kostelů * 24. května – pouť mládeže na těšanskou kapličku   

Charismatické společenství – I. Pololetí 2014    
 31. května, 28. června 

 

 

FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
VELIKONOČNÍ OKTÁV 

 
 
 


