
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VOTICE 
Ohlášky od 27. 11. 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. 

2. Každou středu v 16. hod. – probíhá pravidelná výuka náboženství teenagerů na faře. 

1. Každý čtvrtek v 16:30 hod. - probíhá pravidelná výuka náboženství dětí a společenství 

maminek s dětmi na faře. 

Slavnosti, svátky a významné památky  

     30. 11. – svátek sv. Ondřeje, apoštola  

      8. 12. – slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU                                                                                                  

Mimořádné ohlášky                                                                                                                                                                                                      

1. Dnes v neděli – od 14. hod. – proběhne v kostele v Jankově adventní koncert a                                                  
od 16. hod. – bude adventní koncert v kostele v Ratměřicích. 

2. Středa 30. 11. – od 20. hod. zkouška na roráty na faře. 

3. Čtvrtek 1. 12. – od 6:30 hod - rorátní mše svatá v kostele sv. Václava (bude se konat každý 
čtvrtek v adventní době);                                                                                                                                             
v 18 hod.- proběhne setkání farnosti a rozhovory o víře pro dospělé. 

4. Pátek 2. 12. – večer po mši svaté bude prvopáteční zpovídání a adorace.                                                     
Od 18. hod. - se uskuteční koncert dětí ZŠ Votice v kostele v Martinicích. 

5. Pátek 2. 12. od 17. hod. – sobota 3. 12. do 8. hod. - se uskuteční Společenství mládeže na Svaté 
Hoře. 

6. Sobota 3. 12 – NEBUDE zkouška Votické scholy ani mládežnické spolčo. 

7. Neděle 4. 12 – v 11. hod. - mše svatá zaměřena pro rodiče s dětmi,                                                                                                                                
také proběhne Mikulášská sbírka na bohoslovce.                                                                                                                             
Od 15. hod. - bude v kostele sv. Václava koncert Pěveckého sboru ZŠ Votice. 

8. Středa 7. 12. – 14. hod. – setkání členů živého růžence. 

9. Čtvrtek 8. 12. – 6:30 hod. – rorátní mše u sv. Václava,                                                                   
od 19:30 hod. – setkání hledačů na faře. 

10. Sobota 10. 12. – od 9. hod.– proběhne Adventní duchovní obnova s P. Jiřím Ptáčkem na faře,                                            
ve 12. hod. – bude mše svatá v kostele sv. Františka s pobožností k P. Marii Votické,                                                             
od 12:30 hod. – předvánoční zpovídání a adorace.                                                                                                       
Od 17. hod. – bude v kostele sv. Františka koncert. (pravidelná mše svatá odpadá). 

11. Neděle 11. 12. – od 13. hod. – bude adventní koncert v kostele ve Vrchot. Janovicích. 

                     


