
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
DOBA VELIKONOČNÍ 

 

ZAČÍNÁ MĚSÍC KVĚTEN – MĚSÍC PANNY MARIE 
 

Neděle 3. května – 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
sv. Filipa a Jakuba 

výměna růžencových lístků 
7.30 – mše svatá (za farníky) 

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

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 

 

Pondělí 4. května – Pondělí po 5. neděli velikonoční 
sv. Floriána 

mše svatá není 
19.00 – májová pobožnost 

 

Úterý 5. května – Úterý po 5. neděli velikonoční 
7.00 – mše svatá (Albín Tesař, manželka, děti) 

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

Středa 6. května – Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 
17.00 – mše svatá (Antonín Franěk, celá rodina) 

 

Čtvrtek 7. května – Čtvrtek po 5. neděli velikonoční 
7.00 – mše svatá (Jan a Žofie Viktorinovi, celá rodina) 

od 9.00 návštěva nemocných 
18.00 – mše svatá NIKOLČICE 

19.00 – májová pobožnost 
 

Pátek 8. května – Pátek po 5. neděli velikonoční 
Panny Marie, Prostřednice všech milostí 

Den volna – státní svátek 

návštěvy nemocných v tento den nebudou!  
7.30 – mše svatá (Josef Tihlařík, 2 rodiče, živá rodina Tihlaříkova) 

 

Sobota 9. května – Sobota po 5. neděli velikonoční 
 7.00 – mše svatá (Josef Kaňa, manželka, živá a zemřelá rodina) 

 

úklid kostela:  ZOUBKOVÁ Marie – ul. Divácká 

 

Neděle 10. května – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
„ SVÁTEK MATEK „ 

7.30 – mše svatá (za farníky) 
9.00 – NIKOLČICE  

10.30 – mše svatá (František Papež, manželka, syn František a Josef Mlčák) 
14.00 – májová pobožnost 

 

Další oznámení: 
 

telefonní číslo farnosti je +420 731 619 807 
 

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

 

MODLÍME SE ZA NAŠI FARNOST:  
Každý den ve 21.00 – modlitba jedenkrát Zdrávas Maria. Připoj se i ty! 

 

ŽEHNÁNÍ MINERÁLNÍHO PRAMENE ŠTENGAR S NÁSLEDNÝM ŽEHNÁNÍM POLÍ 



V neděli 3. května odpoledne ve 14.00 hodin se sejdeme u Orlovny, kde požehnáme náš 
minerální sirovodíkový léčivý pramen Štengar. 

Tímto žehnáním chceme poděkovat dobrotivému Bohu za jeho dary, za tento léčivý pramen a 
spolu se svatými Peregrinem Laziosi, Servácem a Gothardem vyprošovat Boží požehnání všem, 

kdo budou tuto vodu užívat. Po požehnání vyjdeme procesím kolem kostela ke kříži nad 
cihelnou, kde požehnáme polím a vinohradům.  

Počasí nám bude přát – jste všichni zváni. 
 

sv. Peregrin Laziosi (1. května) – patron proti revmatismu, bolesti nohou, dně, kožní nemoci 
sv. Gothard (5. května) – patron proti dně, revmatismu, proti blesku a krupobití 

sv. Servác (13. května) – patron proti revmatizmu, bolestem nohou, horečce, proti ochrnutí 

 

VÝBĚR Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO 
Na 27. 5., je to středa, se nám podařilo zajistit 45 lístků na operu „Hra o Marii“.  

Jde o krásné dílo Bohuslava Martinů. Je to večerní představení začátek v 19.00 hodin.  
Lístky jsou v ceně 429 Kč, důchodci 301 Kč, studenti 215 Kč.  

 

V pondělí jdeme koupit lístky do divadla. Takže kdo jste se ještě nenahlásili a nepotvrdili svou 
účast, tak jak jsem o tom mluvil minulý týden, tak učiňte během dnešního dne (Ne) v zákristii.  

Kdo jedete autem a máte místo a nevadilo by vám to, tak své místa nabídněte. 
 

Ve čtvrtek od 9.00 budu navštěvovat nemocné a v pátek, protože je státní svátek, nebudu za 
nemocnými chodit, tedy navštívím je až ten další pátek. Takže nyní jen ve čtvrtek. 

 

JAK SE LZE PŘIHLÁSIT NA LETOŠNÍ KONFERENCI DO BRNA? 
Přihlašování je řešeno po skupinách, za každou skupinu je zodpovědný jeden vedoucí a zasílá se 

jedna platba. Předpokládali jsme, že to usnadní přihlašování a registraci zejména rodinám. 
Věnujte, prosím, velkou pozornost variabilnímu symbolu! Jednak slouží pro identifikaci vaší 

platby, jednak ho budeme potřebovat při vaší registraci, takže si ho pečlivě zapište a vezměte 
ho určitě s sebou k registraci. Do 7 dní po přihlášení uhraďte částku na náš bankovní účet 

bankovním převodem nebo složenkou. 
Přihlašování přes internet bude ukončeno 22. 6. 2015 ve 12.00 hodin. 

Po vyplnění přihlášky vám systém vygeneruje a přidělí variabilní symbol - který uvedete při své 
platbě. Velmi nám usnadníte práci, pokud se přihlásíte přes internet, tak vás prosíme, abyste 

nabídli svoji pomoc těm, kteří internet nepoužívají a přihlásili je na internetu.  
Více informací na www.cho.cz , kde najdete také program letošní konference 

 

PAPEŽ FRANTIŠEK OZNÁMIL SLAVENÍ SVATÉHO ROKU MILOSRDENSTVÍ 
Papež František oznámil slavení nového mimořádného Svatého roku. Jubileum 

milosrdenství bude zahájeno otevřením Svaté brány ve vatikánské bazilice o slavnosti 
Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 2015, zakončeno bude 20. listopadu 2016. 

 

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. 
Podrobnosti k národnímu kongresu se průběžně zveřejňují na www.nek2015.cz . 

 

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

23. května – svatodušní vigilie * 29. května – Noc kostelů  
 6. června – pouť mládeže na těšanskou kapličku * 20. června – farní den 

 

Charismatické společenství – I. pololetí 2015    
 6. června, 4. července  

 

FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
DOBA VELIKONOČNÍ  

 


