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NEDĚLE 
6. 11. 

32. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 

7.30 mše svatá (Jan Franěk, manželka, syn) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (za farníky) 
14.00 dušičková pobožnost na hřbitově 

PONDĚLÍ 
7. 11. Pondělí 32. týdne v mezidobí 

 mše svatá není 
  

18.00! modlitební společenství s Božím slovem (KLAS) 

ÚTERÝ 
8. 11. Úterý 32. týdne v mezidobí 

7.00 
mše svatá (živá a zemřelá rodina Urbánkova, Košvicova 
a Schubertova) 

17.00 mše svatá NIKOLČICE 
 po bohoslužbě světelný průvod na hřbitov k modlitbě 

STŘEDA 
9. 11. 

Svátek Posvěcení 
lateránské baziliky 

  
17.30 mše svatá (František Krupička, manželka, 2 rodiče) 

 po bohoslužbě světelný průvod na hřbitov k modlitbě 

ČTVRTEK 
10. 11. 

Památka sv. Lva Velikého, 
papeže a učitele církve 

7.00 mše svatá (Marie Hnilicová, manžel) 
17.00 chórová modlitba růžence za farnost  

 mše svatá NIKOLČICE není 

PÁTEK 
11. 11. 

Památka sv. Martina, 
biskupa 

  
  

19.00 mše svatá (Oldřich Dostál, bratry a 2 rodiče) 

SOBOTA 
12. 11. 

Památka sv. Josafata, 
biskupa a mučedníka 

7.00 
mše svatá (Jaroslav Sáček, rodiče, sourozence, živá 
rodina) 

  

  

NEDĚLE 
13. 11. 

33. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 
sv. Anežka česká 

den Bible 

7.30 mše svatá (za farníky) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Anna Kaňová, manžel, syn) 

14.00 adorace a svátostné požehnání 
 

Další informace:    
 

ÚKLID KOSTELA: URBÁNKOVÁ Růžena – ul. Pod svatojánkem 
 

MODLÍME SE ZA NAŠI FARNOST:  

Každý den ve 21.00 – modlitba jedenkrát Zdrávas Maria. Připoj se i ty! 

 

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI: 
 

Od 1. listopadu do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek 
(sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze 
duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze 

takto získat odpustky částečné. 
 

Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO 
 

* Dnes, v neděli ve 14.00 hodin bude dušičková pobožnost na místním hřbitově – přijďte se společně 
pomodlit a vyprosit všechny milosti našim zemřelým. Shromáždíme se u hlavního kříže. 

 

Mše svaté v tomto týdnu jsou pravidelné. 

 

* Ve středu po mši svaté půjdeme společně na místní hřbitov se pomodlit.  
Dětem doporučuji, ať si vezmou svíčky, lampičky – ať tak uděláme světelný průvod.  

Světlo je symbolem zmrtvýchvstalého Krista, tak ať vydáme pořádné svědectví. 



 

Děkuji, že navštěvuje mše svaté – vytrvejte a nebojte se brát na mše i své přátele a děti posílat na 
bohoslužby. 

 

Pravidelná setkání modlitebního společenství (modlitba nad Písmem svatým)  
budou v zimním období bývat ve středu po večerní bohoslužbě v 18.30 v klubovně KLASu na staré 

škole. Tento týden mimořádně už v pondělí v 18.00! 
Zveme nové zájemce. V tomto roce čteme nedělní starozákonní čtení. Vlastní Bible s sebou. Těšíme 

se na vás. 

 

 Výuka náboženství: 
5. třída – pondělí – 15.00 (pí. Navrátilová Hana) 

6. třída – úterý v 15:30 na faře (Jakub Klein) 
7. třída – úterý – 15.00 (pí. Dvořáková Marie) 
8. a 9. třída – úterý v 16:15 na faře (O. Jiří) 

 

NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA – sobota 12. listopadu 2016  
O co nám jde?  
Snažíme se rozvinout diskuzi a hledat řešení letitého problému, kdy na jedné straně část 
občanů trpí nedostatkem jídla a druhá skupina jím plýtvá. Že to v Česku s hladem není tak zlé?  
Podle kvalifikovaných odhadů žije v zemi na hranici chudoby nebo sociálního vyloučení téměř 1,5 milionu lidí! 
Kdo s námi pomáhá? 
Pomáhat by nešlo bez spolehlivých, věrných partnerů, jimiž u sbírky jsou přední prodejci potravin v České 
republice. Společnosti TESCO, Penny, BILLA, Kaufland, Lidl, Ahold, Makro, Globus a síť drogerie a kosmetiky – 
dm drogerie a Rossmann. 
Národní sbírka potravin se pravidelně koná v listopadu. 
V den jejího konání mají lidé z celé České republiky možnost zakoupit trvanlivé potraviny a darovat je těm, 
kteří jsou na pokraji hmotné nouze. 
Ke komu a jak potraviny putují? 
Vybrané potraviny poputují přednostně do charitativních organizací poskytujících pomoc zejména seniorům, 
matkám samoživitelkám, pěstounským rodinám a dětem z dětských domovů. 
Cesta potravin vede z Vašeho nákupního košíku k dobrovolníkům, které najdete přímo v obchodech za 
pokladnami. Ti od Vás převezmou potraviny, které se rozhodnete darovat, shromáždí je a večer jsou darované 
potraviny převezeny jedním z partnerů do potravinových skladů České federace potravinových bank.  
Odtud již potraviny putují k jednotlivým charitativním organizacím a přes ně k potřebným. 
 

KTERÉ POTRAVINY NEJLÉPE DAROVAT 
• Konzervy všeho druhu (paštiky, rybí konzervy, masové konzervy, hotová jídla apod.) 
• Polévky všeho druhu (sáčkové, čínské, do hrnečku apod.)  • Trvanlivé uzeniny 
• Cukr • Luštěniny • Těstoviny • Rýže 
• Olej • Sirupy • Džemy • Kompoty • Čaje 
• Mouka • Krupičná kaše • Piškoty • Cereálie 
• Cukrovinky pro děti • Nápoje v obalech tetrapak (mléko, džusy apod.) 

Více informací se seznamem prodejen na http://potravinypomahaji.cz. 
 
 

Kontakt na nového děkana O. Jan Nekuda je: 723 529 476 
 

MŮŽE SE HODIT … telefonní číslo farnosti je +420 731 619 807 
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