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Neděle 28. prosince - Svátek Svaté Rodiny  
Ježíše, Marie a Josefa 

7.30 – mše svatá s obnovou manželských slibů (za farníky) 
9.00 – NIKOLČICE 

10.30 – mše svatá s obnovou manželských slibů (Josef Čermák, za živou a zemřelou rodinu) 
adorace a svátostné požehnání není 

16.15 - odpolední betlémské zastavení ve Žlebě  
(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 29. prosince – Šestý den v oktávu Narození Páně 

sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka 
mše svatá není 

 

Úterý 30. prosince – Pátý den v oktávu Narození Páně 
 7.00 – mše svatá (Antonie Běloušková, manžel, 2 rodiče a živá rodina) 

 

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

15.00 – děkovná bohoslužba (na poděkování za přijatá dobrodiní v roce 2014) 
23.00 – 23.59 tichá soukromá adorace 

00.00 - před kostelem půlnoční přípitek – skleničky s sebou 
 

Čtvrtek 1. ledna 2015  
Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 

zasvěcený svátek 
7.30 – mše svatá (za nová kněžská a řeholní povolání) 

9.00 – NIKOLČICE 
10.30 – mše svatá (Klementina Dvořáková, rodiče) 

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

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

První pátek v měsíci 
14.00 – pohřeb p. František Lengál 

večerní mše svatá není 
 

Sobota 3. ledna – Sobota po oktávu Narození Páně 
Nejsvětějšího Jména Ježíš 

8.00 – mše svatá s požehnáním a rozesláním koledníků na Tříkrálovou sbírku 
(Zdeno a Ankica Ramljakovi a 2 dcery) 

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

úklid kostela:  

 

Neděle 4. ledna – 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ 
výměna růžencových lístků 

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

 10.30 – mše svatá (Marinella Fialová, Robert Křístka) 
14.00 – vánoční koncert v kostele 

 

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! 

 

Dnes v neděli 28. prosince na svátek zavražděných betlémských dětí si více než jindy 
připomínáme děti zabité ještě před svým narozením. Společnost, která takové jednání 

schvaluje, a zákonodárci jež navrhují a přijímají zákony které toto umožňují jsou pod vlivem 
kultury temnoty a smrti v područí ďábla. Proto se v tento den v 15.00 hodin rozezní zvon-

umíráček pro probuzení svědomí a jako výzva k tiché modlitbě za všechny děti, kterým nebylo 
sobecky umožněno narodit se z lásky. 

 

BETLÉMSKÉ ZASTAVENÍ VE ŽLEBĚ 
V neděli 28. prosince na svátek Svaté Rodiny zveme děti i s rodiči na betlémské zastavení ve 
Žlebě při kterém si znovu připomeneme betlémské události a při společné modlitbě budeme 

prosit za posvěcení našich rodin.  
Děti ať si přinesou 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. 

    

VÝBĚR Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO 
I letos už stojí před betlémem v kostele černoušek a díky vaším příspěvkům, bychom rádi 

zaplatili další školné pro dvě děti, které jsme si adoptovali na dálku. Takže zvláště děti prosím, 
aby když dostanou nějakou korunu, tak aby si za ni nekupovaly bonbony, ale nakrmily tím 

černouška ☺. 
 

Poděkování všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na tradičním Živém Betlému (schole 
s připraveným programem, hudebníkům, účinkujícím a všem, kteří se zúčastnili a svými dary 
pomohli potřebným z kloboucké Diakonie Betlém – vybralo se 25 100 Kč. Všem patří upřímné 

Pán Bůh zaplať. 

 

Tříkrálová sbírka se v naší obci uskuteční v sobotu 3. ledna 2015 od 9.00 hodin dopoledne. 
Tříkrálové skupinky, které budou koledovat po vesnici poznáte podle zapečetěných pokladniček s 
logem Charity ČR a vedoucí skupinky u sebe musí mít průkaz koledníka. Výtěžek sbírky je určen 
především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším 
jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně 

desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.  
Další informace na http://www.trikralovasbirka.cz/. 

 

 
 

Nejbližší akce:   
leden – březen 2015 - obnova v Duchu svatém 
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