
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ – PRVNÍ ČÁST 

 

probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů – pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách 

 

Neděle 18. ledna – 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 

pravidelná měsíční sbírka 
7.30 – mše svatá (František Čapka, 2 rodiče) 

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

14.00 – adorace a svátostné požehnání 
 

Pondělí 19. ledna – Pondělí 2. týdne v mezidobí 
mše svatá není 

18.00 – chórová modlitba celého růžence 
 

Úterý 20. ledna – Úterý 2. týdne v mezidobí 
sv. Fabiána, papeže a mučedníka a sv. Šebestiána, mučedníka 

7.00 – mše svatá není () 
15.00 – pohřeb p. Růžena Lengálová 

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

Středa 21. ledna – Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 
17.00 – mše svatá není () 

 

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

7.00 – mše svatá není () 
17.00 – mše svatá NIKOLČICE není 

17.00 – modlitba růžence světla 
 

Pátek 23. ledna – Pátek 2. týdne v mezidobí 
19.00 – mše svatá není () 

 

Sobota 24. ledna – Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 
7.00 – modlitba breviáře – ranní chvály 

7.00 – mše svatá není () 
9.30 – pohřeb p. Petr Konečný 

 

úklid kostela: ZOUBKOVÁ Marie – ul. Divácká 

 

Neděle 25. ledna – 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Obrácení svatého Pavla, apoštola 

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

 10.30 – mše svatá (Růžena Matušková, manžel, 2 zetě a vnuk) 
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! 

 

Od pondělí 12. ledna vstupujeme do první části liturgického mezidobí, které bude trvat do 
popeleční středy, která letos připadá na 18. února. 

 

Všichni jste srdečně zváni na VEČER CHVAL 
v pátek 16. ledna od 19:00 v kapli sv. Anežky České v kostele v Hustopečích 

 
 



 
 

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ 
Ve dnech 18. – 25. ledna 2015 se koná Týden modliteb za jednotu křesťanů.  

Na www.cirkev.cz je možnost stáhnout si texty, které k této příležitosti sestavila Papežská rada 
pro jednotu křesťanů a Komise pro víru a řád Světové rady církví. 

„Ježíš jí řekne: Dej mi napít!“  
Tato věta z Janova evangelia je mottem letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů.  

Věřící z různých církví se během něj scházejí, aby prosili Boha o dar jednoty. 
„Je třeba připomenout, že jednota křesťanů není pouhá hezká myšlenka a snaha 

některých z nich, ale touha a vůle našeho společného Pána Ježíše Krista, vyjádřená 
modlitbou, se kterou se obrací k Otci: aby všichni byli jedno (…) aby svět uvěřil,“  

píší v předmluvě letošních textů předseda Ekumenické rady církví (ERC) Daniel Fajfr a plzeňský 
biskup František Radkovský. 

 

V brožuře naleznou zájemci uvedení do tématu, schéma ekumenické modlitby nebo úvahy a 
modlitby na každý z osmi dní. Seznámit se mohou také s ekumenickou situací v Brazílii a s 

historií Týdne modliteb za jednotu křesťanů 
Sestavením letošních textů byla pověřena Národní rada křesťanských církví v Brazílii. 

 

BISKUPOVÉ SVOLÁVAJÍ  PRVNÍ NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES 
Česká biskupská konference se rozhodla uspořádat první Národní eucharistický kongres od 

vzniku samostatné České republiky. Jednotlivé farnosti a diecéze se na něj budou připravovat 
šest měsíců, od začátku roku až do červnové Slavnosti Těla a Krve Páně - hlavního dne pro 

farnosti. Kongres později vyvrcholí celostátním sympoziem v Brně mezi 15. a 17. říjnem 2015. 
Hlavním dnem kongresu pro věřící ze všech diecézí ČR bude sobota 17. října 2015. 

„Chceme tímto krokem prohloubit eucharistickou úctu v celé naší zemi. Věřím, že kongres 
přinese velké oživení víry a lásky k Eucharistii,“ říká k cíli setkání biskup Jan Vokál, delegát ČBK 
pro eucharistické kongresy. Pod jeho dohledem se už několik měsíců schází přípravná skupina, v 

níž zasedají jeden až dva zástupci z každé diecéze.  
Podrobnosti k národnímu kongresu se průběžně zveřejňují na www.nek2015.cz . 

 

VÝBĚR Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO 
4. ledna byl v naší farnosti koncert z skupiny z Dolních Bojanovic. Jelikož někteří z vás se mně 

ptali zda se dají ještě někde koupit jejich CD, tak jsme je požádali o seznam i o ceny a vzadu na 
stolíku pod kůrem si můžete jejich CD závazně objednat. 

PRODEJ CD: 
NOBIms = 250,-Kč/ks 
Kytaráci = 200,-Kč/ks 

Štěpánští koledníci &  Martin Novák BAND= 150,-Kč/ks 
Schóla Dolní Bojanovice = 100,-Kč/ks 

 

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