
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VOTICE 
Ohlášky od 23. 1. 2022 

 

 

P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda, administrátor farnosti (+420 721 487 212) 
votice.farnost@gmail.com, farnost-votice.cz 

číslo účtu: 5909357389/0800, Táborská 57, 259 01 Votice 

Pravidelné ohlášky 

1. Je možné si domluvit návštěvu kněze pro nemocné, ale i pro ty, kteří se nemohou osobně 

dostat do kostela. Případné návštěvy domlouvejte s knězem osobně, telefonem či e-mailem. 

Slavnosti, svátky a významné památky   

Úterý 25. 1. – svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola – končí týden modliteb za jednotu křesťanů  

Středa 2. 2. – svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) 

Čtvrtek 3. 2. – nezávazná památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka                                                      

Mimořádné ohlášky 

1. Každou středu od 16:15 hod. probíhá pravidelná výuka náboženství a společenství maminek 

s dětmi na faře. 

2. Pravidelné čtvrteční mše svaté se v zimním období konají v kapli na faře. 

3. Čtvrtek 27. 1. od 18. hod. – bude pravidelné(1/14 dní) setkání farnosti a rozhovory o víře pro 

dospělé na faře. 

4. Sobota 29.1. od 18 hod. -  proběhne zkouška Votické scholy a od 20. hod. bude mládežnické 

spolčo na faře. 

5. V neděli 30. 1. v 11.hod - mše svatá zaměřená pro rodiče s dětmi s rytmickým doprovodem 

Votické scholy mládeže v kostele sv. Václava. 

6. Středa 2. 2. v 18. hod. – bude mše svatá v kostele sv Františka Serafinského. 

7. Pátek 4. 2. – po večerní mši bude prvopáteční zpovídání a adorace. 

8. Sobota 5. 2. - v 19. hod. se sejde rada farnosti. 

9. Je možné si zapisovat intence(sloužení mše svaté na nějaký úmysl) na rok 2022 do kalendáře 

v sakristii. Intence mohou být za zemřelé, ale i živé lidi či za různé potřeby věřících i nevěřících. 

Je veliký rozdíl v přímluvě, které čte zpravidla ministrant a intence(tj.úmysl), za kterou je 

sloužena mše svatá. Intenci čte kněz a vyprošujeme tím milosti mše svaté na daný úmysl. 

Nezapomínejme, že Boží milosti, které plynou ze mše svaté, jsou ohromně silné a mocné! Proto se 

nebojme využívat příležitostí mší svatých spojených s mešní intencí. 


