
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
DOBA VELIKONOČNÍ  

 

MĚSÍC KVĚTEN – MĚSÍC PANNY MARIE 

Neděle 11. května – 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
den modliteb za povolání k duchovnímu stavu 

„ SVÁTEK MATEK „ 
7.30 – mše svatá (poděkování za 30 let společného života a přijatá dobrodiní) 

9.00 – NIKOLČICE  
10.30 – mše svatá (František Papež, manželka, syn a Josef Mlčák) 

14.00 – májová pobožnost 
 

Pondělí 12. května – Pondělí po 4. neděli velikonoční 
mše svatá není 

19.00 – májová pobožnost 
 

Úterý 13. května – Památka Panny Marie Fatimské 
7.00 – mše svatá (Jan Viktorin, živá a zemřelá rodina) 

FATIMSKÁ POUŤ V ŽAROŠICÍCH – odjezd autobusu v 17.30 od zastávky Nikolčická 
18.00 - modlitební společenství nad Biblí (klubovna KLASu na staré škole) 

 

Středa 14. května – Svátek sv. Matěje, apoštola 
17.00 – mše svatá (Oldřich Fiala, 2 rodiče) 

 

Čtvrtek 15. května – Čtvrtek po 4. neděli velikonoční 
7.00 – mše svatá (Antonie Kovaříková, manžel, rodina Kovaříková) 

18.00 - mše svatá NIKOLČICE 
19.00 – májová pobožnost 

 

Pátek 16. května – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka,  
hlavního patrona Čech 

19.00 – mše svatá (Jan Vozdecký, manželka, dcera, vnuk a 2 zetě)  
 

Sobota 17. května – Sobota po 4. neděli velikonoční 
 7.00 – mše svatá (Josef Kaňa, manželka, celá živá a zemřelá rodina) 

 

úklid kostela:  HANÁKOVÁ Růžena – ul. Domaninská 

 

Neděle 18. května – 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
7.30 – mše svatá (Milan Hanák, živá a zemřelá rodina Hanáková) 

pravidelná měsíční sbírka 

9.00 – NIKOLČICE  
10.30 – mše svatá (Miloš Nakládal) 

pravidelná měsíční sbírka 

14.00 – májová pobožnost 
 

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…“ 

 



Farnost Těšany zve na POUŤ DO OPRAVENÉ KAPLE PANNY MARIE NAD VINOHRADY 
v neděli 18. května 2014  

- v 14 hodin průvod se sochou Panny Marie od farního kostela svatého Barnabáše 
- po cestě žehnání polí a vinic - v 15 hodin poutní mše svatá 

 

BENEFIČNÍ KONCERT PRO HOSPIC 
V neděli 18. května v 16.00 hodin bude v kostele Božského srdce Ježíšova u sester Těšitelek 
v Rajhradě u Brna benefiční koncert souboru Brno Gospel Choir - smíšený pěvecký sbor řídí 

Zuzana Petlanová. Na programu bude současný gospel i tradiční spirituály. 
Koncert se koná u příležitosti 15. výročí zahájení provozu Domu léčby bolesti s hospicem 

sv. Josefa.  Vstupné dobrovolné. Srdečně zveme. 
 

POZVÁNKA NA POUŤ DO CÍSAŘSKÉ JESKYNĚ – „ MORAVSKÉ LURDY „ 
Jedenkrát za rok je možné se podívat do jeskyně, kam normálně veřejnost nemá přístup –  

v Císařské jeskyni v Ostrově u Macochy se v sobotu 17. května koná tradiční pouť. 
Pro rodiče a děti bude sloužena dětská mše svatá ve 14.00 hodin 

Hlavní poutní mše začne v 17.30 hodin a doprovází ji dechová hudba Bivojanka z Jedovnic. 
Na mši je třeba přijít aspoň o 15 minut dříve. Tuto dobu trvá cesta jeskyní, při které je třeba 

zvládnout 30 schodů. V jeskyni není možno zajistit sezení. Vezměte si, prosím, s sebou baterku 
pro případ výpadku el. proudu a vlastní kancionály. Vhodné je teplé oblečení - v jeskyni je 

chladno i za pěkného počasí. Parkování pro poutníky je zajištěno na nedaleké louce nebo v obci. 
 

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: 
23. května – Noc kostelů * 24. května – pouť mládeže na těšanskou kapličku   

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