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Neděle 16. srpna - 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
pravidelná měsíční sbírka 

6.30 – mše svatá (Františka Urbánková, manžel, zetě a duše v očistci) 
7.30 – mše svatá (za farníky) 

9.00 – NIKOLČICE 
10.30 – mše svatá není 

 adorace a svátostné požehnání není 
 

Pondělí 17. srpna – Pondělí 20. týdne v mezidobí 
7.00 – mše svatá (na úmysl dárce) 

18.00 – chórová modlitba celého růžence 
Mše svaté v okolí: Těšany – 18.00 

 

Úterý 18. srpna – Úterý 20. týdne v mezidobí 
7.00 – mše svatá (Helena Navrátilová, manžel, syn a 2 rodiče) 

18.00 - modlitební společenství nad Biblí (klubovna KLASu na staré škole) 
18.00 – mše svatá NIKOLČICE  

 

Středa 19. srpna – Středa 20. týdne v mezidobí 
 

sv. Jana Eudese, kněze 
7.00 – mše svatá (na úmysl dárce) 

mše svatá pro děti během prázdnin není 
 

Čtvrtek 20. srpna – Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 
7.00 – mše svatá není 

18.00 – mše svatá NIKOLČICE není 
18.00 – modlitba růžence za farnost 

 

Pátek 21. srpna – Památka sv. Pia X., papeže 
19.00 – mše svatá není 

 

Sobota 22. srpna – Památka Panny Marie Královny 
7.00 – mše svatá není 

 

úklid kostela: VOZDECKÁ Oldřiška – ul. Nikolčická  

 

Neděle 23. srpna - 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
7.30 – mše svatá (za farníky) 

9.00 – NIKOLČICE 
10.30 – mše svatá (Josef Konečný, manželka, 2 rodiče a bratr Jan) 

 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! 

 

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

 

Poděkování farníkům, kteří přinesli květiny k vyzdobení kostela ke slavnosti Panny 
Marie Nanebevzaté. Pán Bůh zaplať. 

 
 

V pondělí večer zveme na pravidelnou měsíční modlitbu celého růžence,  
kterou budeme vyprošovat naší farnosti dar víry, kterou postupně ztrácí.  

Není-li vám lhostejná agónie naší farnosti, jste zváni. 
 
 



 
 

Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO 
 

* Všiml jsem si, že někteří z vás si nosí na mši svatou i pití, to je samozřejmě na vás, ale prosím 
nezapomínejme, že je také eucharistický půst, a tak by to měla být jen čistá voda (event. 

štengar) 
 

* Mše svaté – od středy jedu na konferenci do Hájku u Prahy a tak tady nebudu, mše svaté 
budou tedy od pondělí – včetně do středy vždy ráno v 7.00 hod a pak až v neděli a to už 

v obvyklém čase, tedy v 7.30 a 10.30. 
 

DIECÉZNÍ POUŤ RODIN 
V sobotu 29. srpna 2015 se uskuteční v areálu zámku ve Žďáru nad Sázavou tradiční pouť rodin 

pod záštitou biskupa Vojtěcha Cikrleho, a to od 9.00 do cca 16.00 hodin.  
Již tradičně je připravený bohatý duchovní a kulturní program pro rodiče, ale i speciální nabídky 

pro děti a mládež. Více informací na vývěsce v kostele. Doporučujeme. 

 

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

 

Nejbližší akce: 
30. srpna – žehnání aktovek a zahájení školního roku (mše v 10.30) 

12. září – Zlatá sobota v Žarošicích 
19. září – Dětský den 

 

Charismatické společenství – II. pololetí 2015    
   5. ZÁŘÍ * 3. ŘÍJNA * 8. LISTOPADU * 5. PROSINCE 

 

FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ 

 


