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NEDĚLE
13. 11.

PONDĚLÍ
14. 11.
ÚTERÝ
15. 11.

33. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
sv. Anežka česká
den Bible

mše svatá (za farníky)
mše svatá NIKOLČICE
mše svatá (Anna Kaňová, manžel, syn)
adorace a svátostné požehnání
mše svatá není
od 9.00 brigáda kolem kostela

7.00

mše svatá (za živé a zemřelé z ročníku 1966)

Pondělí 33. týdne v mezidobí

Úterý 33. týdne v mezidobí

STŘEDA
16. 11.

Středa 33. týdne v mezidobí

ČTVRTEK
17. 11.

Památka sv. Alžběty
Uherské, řeholnice

PÁTEK
18. 11.

Pátek 33. týdne v mezidobí

SOBOTA
19. 11.

Sobotní památka
Panny Marie

34. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

NEDĚLE
20. 11.

7.30
9.00
10.30
14.00

Slavnost

JEŽÍŠE KRISTA
KRÁLE

od 16.30 hodin má scholička dětí zpívání v Klasu
17.30 mše svatá (František Čapka, živá a zemřelá rodina)
18.15 modlitební společenství s Božím slovem (KLAS)
mše svatá
7.30
(Jakub Kaňa, manželka, Jiljí Němeček, manželka, syn)
9.00 mše svatá NIKOLČICE
17.00 rozjímavá modlitba růžence za farnost

19.00 mše svatá (Jan Konečný a rodiče)
mše svatá
7.00 (František Nečas, manželka, vnučka, vnuk, celá živá a
zemřelá rodina)

7.30
9.00

mše svatá (Tomáš Konečný, živá rodina)
mše svatá NIKOLČICE
mše svatá (Oldřich Fiala, bratr František, Josef a jejich
10.30
manželky)
14.00 adorace a svátostné požehnání

Další informace:
ÚKLID KOSTELA: RYŠAVÁ Anežka – ul. Dlouhá
MODLÍME SE ZA NAŠI FARNOST:
Každý den ve 21.00 – modlitba jedenkrát Zdrávas Maria. Připoj se i ty!
Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO
Mše svaté budou pravidelné, tak jak jsme zvyklí. Jen ve čtvrtek je státní svátek, tak mše svatá bude
až v 7.30 a další pak v 9.00 v Nikolčicích.
Pokud bude jen trochu dobré počasí, tak bych chtěl poprosit vás muže a ženy, kteří můžete, abyste
přišli v pondělí na brigádu kolem kostela a fary – je zapotřebí shrabat listí, a udělat zase pořádek a
připravit půdu na zimní odpočinek. Moc vám děkuji. Tedy v pondělí v 9.00.
Ve středu večer v 19.00 hodin společenství manželů na staré škole.
Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka – Pán Bůh zaplať za vaše dary.
Děkuji, že navštěvuje mše svaté – vytrvejte a nebojte se brát na mše i své přátele a děti.

Pravidelná setkání modlitebního společenství (modlitba nad Písmem svatým)
budou v zimním období bývat ve středu po večerní bohoslužbě v klubovně KLASu na staré škole.
Zveme nové zájemce. V tomto roce čteme nedělní starozákonní čtení.
Vlastní Bible s sebou. Těšíme se na vás.
ZAKONČENÍ ROKU MILOSRDENSTVÍ V ŽAROŠICÍCH – neděle 13. listopadu 2016
Odpolední program začne v 15.00 hodin modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství.
Od 15.00 do 17.00 hodin adorace a možnost přijetí svátosti smíření.
V 17.00 poutní mše svatá – na závěr bohoslužby slavnostní projití Branou milosrdenství.
VEČER CHVAL U MINORITŮ V BRNĚ
Ve středu 16. listopadu od 18.30 do cca 20.00 hodin v kostele sv. Janů na Minoritské ulici.
JÁ A EVANGELIZACE? KONFERENCE PRO KAŽDÉHO
Zveme všechny na Konferenci o evangelizaci, která se uskuteční o víkendu 18. – 20. 11. 2016 v
kongresovém centru ve Zlíně.
V promluvách a svědectvích vystoupí zajímaví hosté: Kateřina Lachmanová, P. Ondrej Chrvala ze
Slovenska, P. Vojtěch Koukal, Maja Schanovsky z Rakouska, P. Pavel Šupol, a další.
Sobotní odpolední mši svatou bude sloužit olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.
Konference, která je určená široké veřejnosti, napoví, jak v dnešní době hlásat Boží slovo.
„Ježíš nás všechny v Písmu vyzývá, abychom šli do světa a hlásali evangelium.
V dnešní době, kdy se společnost nachází v krizi hodnot a kostely nejen v naší zemi se vyprazdňují,
je třeba hledat možnosti a inspirace, jak s druhými lidmi mluvit o Kristu,“ uvádí koordinátorka
konference Markéta Piknová z nadačního fondu Credo.
Součástí programu bude např. představení kurzů Alfa, farních evangelizačních buněk, zajímavé
promluvy a svědectví. Lze se zúčastnit jen části programu.
V pátek odpoledne povede program P. Ondrej Chrvala z Trnavy. „V posledních letech jsme svědky
velké proměny evangelizace na Slovensku. Chci svědčit o tom, jak Bůh změnil srdce některých lidí a
tím proniká do celé společnosti a mění naše vnímání Boha jako Otce,“ uvádí P. Chrvala.
Pokračovat bude P. Pavel Šupol s krátkou promluvou o hudbě jako nástroji evangelizace. Program
prvního dne zakončí modlitební večer s doprovodem chválové kapely Za Horizont.
Pokud přijedete na konferenci v sobotu, můžete se těšit na promluvu Maja Schanovsky z komunity
Emmanuel, která bude mluvit o současných výzvách a těžkostech na poli evangelizace.
Pokračovat budou informace a sdílení zkušeností s kurzy Alfa, které jsou rozšířené i v naší zemi.
Odpoledne představí P. Vojtěch Koukal z Komunity Blahoslavenství systém farních evangelizačních
buněk. V 17 hodin bude celebrovat mši svatou olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.
Den zakončíme modlitebním večerem.
V neděli bude hlavní přednášející Kateřina Lachmanová, která promluví o přímluvné modlitbě a její
důležitosti v evangelizaci a v našem životě vůbec. „Evangelizace je bezzubá a neplodná, není-li
předcházena a doprovázena intenzivní přímluvnou modlitbou. A chceme-li evangelizovat v oblastech
zatížených historickým zlem, velký význam má i zástupná kající modlitba,“ uvádí.
Nedělní program bude zakončen mší svatou v poledne.
Účastníci mohou využít nabídky stravování a hlídání dětí. Kněží a řeholní osoby mají účast zdarma.
Každodenní program doplní modlitební večery, svátost smíření, nabídka křesťanské literatury.
Všechny informace najdete na internetových stránkách www.credonadacnifond.cz, kde se můžete na
konferenci přihlásit.
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ:
5. třída – pondělí – 15.00 (p. Navrátilová Hana)
6. třída – úterý v 15:30 na faře (Jakub Klein)
7. třída – úterý – 15.00 (p. Dvořáková Marie)
8. a 9. třída – úterý v 16:15 na faře (O. Jiří)
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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