
FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - 52/2016 
VÁNOČNÍ OKTÁV 

NEDĚLE 
25. 12. 

 

Slavnost 
NAROZENÍ PÁNĚ 

7.30 mše svatá (za farníky) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Alžběta Tesařová, manžel, zeť) 
15.00 ŽIVÝ BETLÉM 

PONDĚLÍ 
26. 12. 

Svátek sv. ŠTĚPÁNA, 
prvomučedníka 

7.30 mše svatá (Štěpán Kaňa, manželka, děti, živá a + rodina) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (Antonie Ryzí, rodiče a sourozence) 

ÚTERÝ 
27. 12. 

Svátek sv. Jana, 
apoštola a evangelisty 

7.00 mše svatá (František Lengál, rodiče a sourozence) 
  
  

STŘEDA 
28. 12. 

Svátek sv. Mláďátek, 
mučedníků 

7.00 mše svatá (Marie Kaňová, manžel, 2 syny a 2 rodiče) 
15.00 modlitba za nenarozené a zabité děti 
16.00 modlitební společenství s Božím slovem (KLAS) 

ČTVRTEK 
29. 12. 

Pátý den  
v oktávu Narození Páně 

7.00 mše svatá (Jan Kaňa, manželka, 2 syny a 2 rodiče) 
17.00 mše svatá NIKOLČICE není 
17.00 modlitba radostného růžence s koledami při svíčkách 

PÁTEK 
30. 12. 

Svátek Svaté Rodiny 
Ježíše, Marie a Josefa 

  
  

19.00 mše svatá (Filoména Fialová, manžel, 2 syny a živá rodina) 

SOBOTA 
31. 12. 

Sedmý den  
v oktávu Narození Páně 

  
16.00 děkovná mše svatá 
23.30 půlnoční adorace 

NEDĚLE 
1. 1. 2017 

 

Slavnost MATKY BOŽÍ 
PANNY MARIE 

7.30 mše svatá (za farníky) 
9.00 mše svatá NIKOLČICE 

10.30 mše svatá (František Jelínek, 2 rodiče) 
 

Další informace:    
 

MODLÍME SE ZA NAŠI FARNOST:  

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

 

 Celý tento týden slavíme jako jednu velkou slavnost – vánoční oktáv – odpadá páteční půst! 
 

ZVONĚNÍ ZA NENAROZENÉ DĚTI 
Ve středu 28. prosince na svátek zavražděných betlémských dětí si více než jindy připomínáme děti 

zabité ještě před svým narozením.  
Společnost, která takové jednání schvaluje a zákonodárci, jež navrhují a přijímají zákony, které toto 

umožňují, jsou pod vlivem kultury temnoty a smrti v područí ďábla.  
Proto se v 15.00 hodin rozezní zvon umíráček pro probuzení svědomí a jako výzva k tiché modlitbě 

za všechny děti, kterým nebylo sobecky umožněno narodit se z lásky.  

 

Z OHLÁŠEK O. JIŘÍHO 
* V neděli a v pondělí bude kostel otevřený od 14.00 do 18.00 hodin, tak si přijďte v rámci vycházek 

prohlédnout náš Betlém. Přijďte se samozřejmě i pomodlit. 
 

* Příští neděli bude výměna růžencových lístků. 
 

* I letos stojí před betlémem v kostele černoušek a díky vaším příspěvkům bychom rádi zaplatili 
další školné pro dvě děti, které jsme si adoptovali na dálku. Takže zvláště děti prosím, aby když 
dostanou nějakou korunu, tak aby si za ni nekupovaly bonbony, ale nakrmily tím černouška ☺. 

 

 

 

 

 

 



* A také děkuji všem, kdo se v tyto dny zapojili aktivně do dění naší farnosti, zpěvákům, 
ministrantům, schole, varhaníkům, kostelníkům, těm, kdo se starají o výzdobu květinovou, o úklid, o 

technické zabezpečení, těm, kdo nastrojili stromečky a ženám, které napekly pro děti dobré 
perníčky. 

 

Pravidelná setkání modlitebního společenství (modlitba nad Písmem svatým)  
budou v zimním období bývat ve středu v 16.00 hodin v klubovně KLASu na staré škole.  

Zveme nové zájemce. V tomto roce čteme nedělní starozákonní čtení.  
Vlastní Bible s sebou. Těšíme se na vás. 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017 

Tříkrálová sbírka bude probíhat 1. - 15. ledna 2017 v obcích i městech celé České republiky. 
 

Hledáme ochotné koledníky i vedoucí skupinek,  
kteří by se zapečetěnou kasičkou prošli některou z ulic, popřáli lidem do nového roku, přinesli jim 

tříkrálové požehnání a oslovili obyvatele s prosbou o peněžitý příspěvek do kasičky na pomoc 
lidem v nouzi, kterým pomáhá Charita.  

 

Přijďte zahájit nový rok dobrým skutkem, je to určitě dobré vykročení. 
Nahlaste se, prosím, během prosince u Petra. 

Žehnání koledníků se uskuteční v sobotu 7.1.2017 při ranní mši svaté v 8:00 hodin. 
 

Tříkrálová sbírka se v naší obci uskuteční v sobotu 7. ledna 2017 od 9.00 hodin dopoledne. 
 
 

PROSBA Z MOUTNIC 
O letošních Vánocích by ve farnosti Moutnice rádi koupili dárek Pánu Ježíši k Jeho narozeninám – 

lamelu pro Boží příbytek budované kaple Panny Marie v Nesvačilce. 
Farníci prosí: „Prosím, přidejte se k nám! Horní tubus sestává z 1000 lamel, do nichž budou 
vyfrézovaná jména dárců. Za zakoupení jedné z nich o ceně 1000 Kč obdrží dárce certifikát. 

Děkujeme!“ 
Objednávky lamel: moutnice.farnost@email.cz.  nebo 736 014 032. 

Možnost zakoupení také: 
V MOUTNICÍCH VE SMÍŠENÉM OBCHODĚ A KVĚTINÁŘSTVÍ, V NESVAČILCE NA OBECNÍM ÚŘADĚ, 

V TĚŠANECH VE SMÍŠENÉM OBCHODĚ. 
 
 
 

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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