
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VOTICE 
Ohlášky od 26. 3. 2023 

 

 

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. 

3. Každý čtvrtek v 16:30 hod. - probíhá pravidelná výuka náboženství dětí a společenství 
maminek s dětmi na faře. 

Slavnosti, svátky a významné památky 

      2. 4. – Květná neděle 

      6. 4. – Zelený čtvrtek 

      7. 4. – Velký pátek 

      8. 4. – Bílá sobota 

      9. 4. – slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ                                                                               

Mimořádné ohlášky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

     1.  Středa 29. 3. – v 10. hod. – velikonoční program pro děti ZŠ Olbramovice;                                                                                                                                        

                                - ve 14. hod. – setkání členů živého růžence na faře. 

     2.  Čtvrtek 30. 3. – 19:30 hod. - pravidelné (1/14) setkání hledačů na faře. 

     3.  Pátek 31. 3. – po večerní mši svaté zaměřené na děti v kostele sv. Václava bude následovat                       

                                  Křížová cesta rodin. 

     4.   Neděle 2. 4. – obřady Květné neděle. 

5. Středa 5. 4. a čtvrtek 6. 4. – ZRUŠENA výuka náboženství, společenství maminek s dětmi i  

                                                          setkání farnosti a rozhovory o víře pro dospělé. 

6. Středa 5. 4. – 19. hod. – zkouška sboru na NoKo na faře. 

7. Čtvrtek 6. 4. - v 17:15 hod. – nácvik ministerky v kostele sv. Václava. 

8. Pátek 7. 4. – v 15. hod. – Velkopáteční křížová cesta v kostele sv. Václava; 

                              -  v 17:15 hod. – nácvik ministerky. 

9. Sobota 8. 4. – v 9. hod. – pobožnost u Božího hrobu na hřbitově ve Voticích;                      

-  v 19:15 hod. – nácvik ministerky v kostele sv. Václava. 

10. Rozpis velikonočních bohoslužeb Votické farnosti najdete na internetových stránkách farnosti  

 nebo na nástěnce či vratech příslušného kostela.  


