
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ 

 

ŘÍJEN – MĚSÍC VHODNÝ PRO ZNOVUOBJEVENÍ MODLITBY SVATÉHO RŮŽENCE 
 

Neděle 18. října - 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
MISIJNÍ NEDĚLE 

sv. Lukáše, evangelisty 
sbírka na misie 

7.30 – mše svatá (František a Marie Zelinkovi, živá a zemřelá rodina) 
9.00 – NIKOLČICE 

10.30 – mše svatá (za farníky) 
14.00 - adorace a svátostné požehnání 

 

Pondělí 19. října – Pondělí 29. týdne v mezidobí 
sv. Pavla od Kříže 

mše svatá není 
 

Úterý 20. října – Úterý 29. týdne v mezidobí 
7.00 – mše svatá (Antonie Vozdecká, 2 rodiče) 

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

Středa 21. října – Středa 29. týdne v mezidobí 
bl. Karla Rakouského 

od 16.00 zkouška dětské scholy v KLASU 
16.30 – chórová modlitba růžence 

17.00 – mše svatá pro děti (rodina Linhartova, Musilova a Bartoňkova, živá a zemřelá rodina) 
 

Čtvrtek 22. října – Čtvrtek 29. týdne v mezidobí 
sv. Jana Pavla II, papeže 

7.00 – mše svatá (Václav Pich, rodiče, 2 sestry) 
17.00 – mše svatá NIKOLČICE  

18.00 – chórová modlitba růžence 
 

Pátek 23. října - Pátek 29. týdne v mezidobí 
sv. Jana Kapistránského, kněze 
18.30 – chórová modlitba růžence 

19.00 – mše svatá (Jakub a Marie Kaňovi, živá a zemřelá rodina) 
 

Sobota 24. října – Sobotní památka Panny Marie 
7.00 – mše svatá (Václav Vozdecký, manželka, živá rodina) 

 

úklid kostela: KRUPIČKOVÁ Marie – ul. U cihelny  

 

!!! … konec letního času  -  3.00 �   �   2.00 � … !!! 

 

Neděle 25. října - 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
7.30 – mše svatá (za farníky) 

9.00 – NIKOLČICE 
10.30 – mše svatá (Pavlína Vozdecká, manžel, 2 rodiče a 3 zetě) 

14.00 - adorace a svátostné požehnání 
 

Další oznámení: 
 

telefonní číslo farnosti je +420 731 619 807 
 

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! 

 
 
 
 
 



 

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

 

MODLITBA RŮŽENCE 
Měsíc říjen nám nabízí vrátit se k pravidelné modlitbě svatého růžence a objevit jeho velikost. 
Tak zveme všechny křesťany, kteří chtějí svou víru žít pravdivě k modlitbě růžence půl hodiny 

přede mší svatou a čtvrtečních podvečerů. 
 

KONČÍ LETNÍ ČAS 
V noci ze soboty 24. 10. na neděli 25. 10. 2015 končí letní čas. V neděli o třetí hodině ranní 

letního času se posunou hodiny na druhou hodinu středoevropského času. Spíme o hodinu déle. 

 

Při akci „MISIJNÍ KOLÁČ“ se minulou neděli vybralo krásných 13 074 Kč.  
Pán Bůh zaplať všem, kdo napekli různé sladké dobroty, za vaše příspěvky i zájem o tuto akci. 

Výtěžek bude přinesen v obětním průvodu při bohoslužbě na Misijní neděli v 10.30 hodin. 
 

DEKRET APOŠTOLSKÉ PENITENCIÁRIE K ODPUSTKŮM PŘI NÁVŠTĚVA HŘBITOVA  
Na základě dovolení Apoštolské penitenciárie ze dne 8. 10. 2012 mohou věřící v naší republice 
získat plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů už v týdnu před Dušičkami, 
tedy již od 25. října, pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. 

do 8. listopadu. 
 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 2015 - 2016 
1. třída STŘEDA ZŠ 11.40 Pažická Božena 
2. třída PÁTEK fara 16.00 Schubertová Jitka 
3. třída STŘEDA ZŠ 12.35 O. Jiří Topenčík 
4. třída STŘEDA fara 15.15 O. Jiří Topenčík 
5. třída STŘEDA fara 16.00 Jelínková Marie ml. 
6. třída ÚTERÝ KLAS 15.30 Dvořáková Marie  
7. třída STŘEDA fara 15.00 Jelínková Marie ml. 

8. - 9. třída Ti, kdo z nich nechodí na přípravu pro biřmovance, 
budou mít náboženství společně se 7. třídou ve středu! 

Rodiče prosíme o kontrolu docházky na výuku náboženství –  
katecheté nenesou žádnou zodpovědnost za děti, které se místo výuky potulují po vesnici.  

Zodpovědnost za tyto děti nesou sami rodiče! 
 

Nejbližší akce:  
29. října – den vzájemných modliteb farnosti za bohoslovce a bohoslovců za naši farnost 

 

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