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Neděle 2. srpna - 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
výměna růžencových lístků 

7.30 – mše svatá (za farníky) 
9.00 – NIKOLČICE 

10.30 – mše svatá (za zemřelé spolužáky z ročníku 1945) 
 14.00 – adorace a svátostné požehnání 

 

Pondělí 3. srpna – Pondělí 18. týdne v mezidobí 
začátek novény ke sv. Filoméně 

mše svatá není 
Mše svaté v okolí: Těšany – 18.00 

 

Úterý 4. srpna – Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze 
7.00 – mše svatá (za nenarozené děti) 

18.00 - modlitební společenství nad Biblí není 
 

Středa 5. srpna – Středa 18. týdne v mezidobí 
Posvěcení římské baziliky Panny Marie - Panny Marie Sněžné 

7.00 – mše svatá (za zemřelé z naší farnosti) 
mše svatá pro děti během prázdnin není 

 

Čtvrtek 6. srpna – Svátek Proměnění Páně 
návštěvy nemocných nebudou 

7.00 – mše svatá (za duše v očistci) 
18.00 – mše svatá NIKOLČICE 

18.00 – modlitba růžence za farnost 
 

Pátek 7. srpna – Pátek 18. týdne v mezidobí 
sv. Sixta II., papeže a druhů, mučedníků – sv. Kajetána, kněze 

První pátek v měsíci 
 návštěvy nemocných nebudou 

19.00 – mše svatá (za mládež z naší farnosti) 
 

Sobota 8. srpna – Památka sv. Dominika, kněze 
7.00 – mše svatá (za obrácení hříšníků, za hledající) 

 

úklid kostela: HUTÁKOVÁ Bohumila – ul. Osvobození  

 

Neděle 9. srpna - 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
7.30 – mše svatá (Krupičková Marie, manžel, 2 rodiče) 

9.00 – NIKOLČICE 
10.30 – mše svatá (Tomáš Tihlařík - od spolužáků) 

 14.00 – adorace a svátostné požehnání 
adorace a svátostné požehnání není 

 
 

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! 

 

PRÁZDNINY A DOVOLENÉ – nezapomínejte nám posílat pohledy z míst, které navštívíte. 

 
 

Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO 
 
 
 



* Byl bych rád, kdyby v roce 2016 v září byla po 5 letech udělována v naší farnosti svátost 
biřmování. Přijmout ji může člověk, který v době biřmování má minimálně 14 let a maximálně – 

neomezeno. Takže doporučuji i těm kdo už mají více než mládežnický věk, aby se nebáli a 
přihlásili hrdě k tomu, že chtějí tuto svátost přijmout. Biřmování je svátost křesťanské 

dospělosti. V případě zájmu, bychom se setkávali od září v sobotu ve večerních hodinách. 
Prosím ty, kteří o tom uvažují, aby se zapsali vzadu na papír na stolku pod kůrem.  

Chtěl také požádat rodiče a hlavně prarodiče, aby své ratolesti nenutili, ale aby jim to nabídli. 
Nucení není o svobodě, ale ani o tom, aby se tato svátost mohla plně v biřmovanci rozvinout. 

 

* Pokud bude zájem, tak vám nabízím také možnost společné vícedenní pouti do Rumunska 
do Banátu. Je to oblast, kde žijí naši krajané a vlastně se tam tak trochu zastavil čas. 

Navštívili bychom samozřejmě nejen Banát, ale spoustu dalších krásných památných míst. 
Vzadu pod kůrem máte papír na přihlášení, a také je tam vyvěšen program z dvou 

předcházejících podobných poutí. Je tam napsáno, co můžeme všechno vidět a prožít.  
Takže není to přesně náš program, ten si pak necháme ušít na míru.  

Potřeboval bych vědět, zda se mám v tom angažovat, takže prosím promyslete a do konce 
příštího týdne se zapište. Cena kolem 6000,- termín, od 4. října do 11. října 2015. 

 

SVATÁ FILOMÉNA – NAŠE MOCNÁ PŘÍMLUVKYNĚ 
Svatá Filoména získala mimořádnou úctu papežů, biskupů, světců i mystiků.  

Svatý Jan Maria Vianney ji přičítal všechny své zázraky a prohlašoval: "Já jsem nikdy nežádal 
svoji drahou malou světici, aniž by na to nebyla odpověděla svou přímluvou." 

KDO BYLA SVATÁ FILOMÉNA? 
Filoména, jejíž sochu máme v našem kostele, žila patrně ve 2. nebo 3. století. Oba její rodiče 
přijali tajně křesťanství a své dceři dali jméno Philumena – Nositelka světla. Její krása oslnila 

římského císaře Diokleciána natolik, že chtěl čtrnáctiletou dívku získat pro sebe. Mladičká 
křesťanka se však zaslíbila Kristu. Nepomohly sliby ani hrozby. Po čtyřicetidenním žalářování 
podstoupila mučení a bičování, byla vhozena do Tibery s kotvou na krku, smrtelně zraněna 

jedovatými šípy, ale pokaždé vyvázla bez úhony. Rozhněvaný císař jí nakonec dal setnout hlavu. 
Když zemřela, bylo jí kolem čtrnácti let. Jejími atributy jsou šípy a kotva. 

Její ostatky našli archeologové roku 1802 v Priscilliných katakombách v Římě.  
10. srpen -  svátek její mučednické smrti a přenesení sv. ostatků do italského Mugnana. (1805) 

 

Svatá Filoména je patronkou dětí, novorozenců, mládeže, dívek, ochránkyní mladých 
manželských párů, podporou nemocným a trpícím, kterým přináší úlevu a útěchu, 
pomocnicí chudých a osiřelých, velkou pomocnicí studentů a kandidátů zkoušek, 

přímluvkyní podnikatelů a pomocnicí ve finančních potřebách a obtížích,  
patronkou klášterů a škol, patronkou kněží, misií,  

pomocnicí ke konverzím a návratům ke svátostem, patronkou Živého růžence,  
mocnou přímluvkyní ve všech beznadějných záležitostech. 

 
Jedním z důvodů znovuoživené úcty ke svaté Filoméně je jistě i to, že svět 21. století 

nutně potřebuje obnovit křesťanskou autenticitu, statečnost i mravnost.  
Nejvíce je ohrožena mladá generace a právě jí je svatá Filoména připravena vyprosit 

potřebnou pomoc a milosti, vždyť je patronkou dětí a mladých.  
Svatá Filoména své věrné nikdy nezklamala. Nabízí pomoc i dnes - tak pokud tuto 

pomoc z nebe neodmítneme, máme možnost se od 3. srpna do 11. srpna pomodlit 
novénu ke svaté Filoméně od sv. Jana Maria Vianneye, kterou si můžete stáhnout nebo 

vytisknout na farních stránkách naší farnosti. 

 

BISKUPOVÉ SVOLÁVAJÍ  PRVNÍ NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES 
Podrobnosti k národnímu kongresu se průběžně zveřejňují na www.nek2015.cz . 
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