
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
DOBA POSTNÍ 

 

Neděle 1. března – 2. NEDĚLE POSTNÍ 
sbírka „Svatopetrský haléř „ 
výměna růžencových lístků 

7.30 – mše svatá (Jaroslav Holacký, 2 rodiče, 2 zetě) 
9.00 – NIKOLČICE 

10.30 – mše svatá – (za farníky) 
14.00 – křížová cesta – vedou ženy 

 

Pondělí 2. března – Pondělí po 2. neděli postní 
mše svatá není 

 

Úterý 3. března – Úterý po 2. neděli postní 
7.00 – mše svatá (Jan Kampas, rodiče) 

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

Středa 4. března – Středa po 2. neděli postní 
sv. Kazimíra 

16.30 – křížová cesta pro děti – s dětskou scholičkou 
17.00 – mše svatá (Oldřich Konečný, manželka, syn, 2 rodiče) 

 

Čtvrtek 5. března – Čtvrtek po 2. neděli postní 
7.00 – mše svatá (Anežka Kaňová, manžel, děti, zetě, vnuka, živá rodina) 

od 10.00 návštěva nemocných 
17.00 – mše svatá NIKOLČICE  

17.00 – modlitba bolestného růžence 
 

Pátek 6. března – Pátek po 2. neděli postní 
První pátek v měsíci 

od 9.00 návštěva nemocných 
19.00 – mše svatá (František Valíček, syn a zeť, 2 rodiče) 

 

Sobota 7. března – Sobota po 2. neděli postní 
sv. Perpetua a Felicita 

7.00 – mše svatá (František Zoubek, manželka, rodina Zoubkova a duše v očistci) 
18.00 – seminář charismatické obnovy (kostel) 

 

úklid kostela: DVOŘÁKOVÁ Marie – ul. Nová 

 

Neděle 8. března – 3. NEDĚLE POSTNÍ 
7.30 – mše svatá (za farníky) 

9.00 – NIKOLČICE 
10.30 – mše svatá – (Mikuláš Čapka, manželka, 2 syny, zetě) 

14.00 – křížová cesta – vedou zpěváci 
Během křížové cesty je možnost přijmout svátost smíření – využijte tuto příležitost! 

 

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 !!! 

 
 

Kdo má zájem jet letos do Medžugorje na festival mládeže MLADIFEST ať se napíše na list pod 
kůrem nebo kontaktuje pana varhaníka (p. Lengál) 

 



VÝBĚR Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO 
Bratři a sestry, prožívání postní doby je příhodný čas pro vystoupení na posvátnou horu 

Velikonoc. Je to doba, kdy člověk zajíždí na hlubinu ve vztahu s Pánem, velmi se doporučuje 
celkové zklidnění člověka. Vynechání všech zábav, veselí…. a spíše se pohroužit do modlitby a 

do dobré přípravy na sváteční dny a také svatou zpověď. 
 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA NA TV NOE 
Postní doba je časem, kdy můžeme využívat různé příležitosti, abychom se pokusili dostat blíže 

k Bohu. Televize Noe připravila na postní dobu exerciční přednášky O. Vojtěcha Kodeta.  
Termíny premiérového vysílání: 

Neděle 1. března – téma: Proměnění Páně– 20.00 hodin 
Neděle 8. března – téma: Rozmluva se Samařankou 

Neděle 15. března – téma: Uzdravení slepce 
Neděle 22. března – téma: Vzkříšení Lazara 

Neděle 29. března – téma: Vjezd do Jeruzaléma 
Středa 1. dubna – téma: Velikonoční triduum 

Postní promluvy začínají vždy po 20.00 na TV NOE. 
 

POZVÁNKA NA VÝSTAVU 
Městská knihovna Hodonín zve na výstavu obrazů Pavlíny Marie Kašparové (sestry Marie), která 

se koná od 28. 2. do 28. 3. 2015. Doporučujeme. 
 

SLOVO NA CESTU 
Je možné si objednat brožuru Slovo na cestu vydanou Komunitou Blahoslavenství, která 

obsahuje biblické texty na každý den. Texty jsou vhodné jako příprava na mši svatou nebo pro 
den, kdy se na mši svatou nedostaneme. Ukázka k nahlédnutí spolu s možností objednávky je 

v zákristii u Petra. Brožura vychází vždy na dva měsíce.  
Doporučujeme pro zájemce o hlubší duchovní život. 

 

Rozpis nedělních křížových cest 
4.neděle postní – vedou lektoři …………………………………………. 5.neděle postní – vedou společenství 
Květná neděle  – vedou děti a mládež ……………………………… Velký pátek – vedou manželské páry 

 

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 . 

 

Nejbližší akce:   
únor – duben 2015 - obnova v Duchu svatém 
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