
Slavnost všech svatých  
1. 11. –  8. 11. AD 2020 

Liturgický kalendář: 
 

Pondělí - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
Středa  - Památka sv. Karla Boromejského  
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
 

NE 
 

7.30 
 

9.00 
 

10.30 

Za + Josefa Slabíka, + rodiče z obou stran, + sourozence, duše v očistci a Boží 
požehnání pro živou rodinu 
Za + Karla Janáče, jeho + sourozence, + rodiče z obou stran, duše v očistci a Boží 
požehnání pro živou rodinu 
Za farníky 

PO 7.30 
17.00 

Na úmysl sv. Otce 
Za všechny věrné zemřelé 

ÚT  17.00 Za + manžela, + sourozence, + rodiče z obou stran, poděkování za přijaté dobrodiní a 
Boží požehnání pro celou živou rodinu 

ST 17.00 Za + rodiče Kolínkovy a Fojtíkovy, + rodinu Novákovu a Struhařovu, + ctihodnou 
sestru Raimondu a duše v očistci 

ČT 17.00 Za + z rodin Vaculíkových, Surých, Valterových, Lysákových a duše v očistci 
PÁ 7.30 

17.00 
Za živé a + členy živého růžence 
Za + Martina a Elišku Slávikovy + rodiče Kráčmarovy, Slávikovy a duše v očistci 

SO 7.30 Za + Věru Šenkeříkovou ze Sv. Štěpána a živou rodinu  

 
 S ohledem na mimořádná vládní opatření v souvislosti s epidemií Covid-19 ohledně 

shromažďování osob, budu mše svaté na všechny přijaté úmysly sloužit soukromě dle rozpisu. 
Omlouvám se, z technických důvodů nebude dnes a zítra mše svatá vysílána živě přes 
farní internetové stránky. Prosím rodinu, která má nahlášený úmysl, aby se přihlásila o. 
Richardovi na telefon 605 969 613. 

 

   Z důvodu pandemie Covid-19 papež František stanovil možnost získat plnomocné odpustky 
pro zemřelé po celý měsíc listopad, a to kterýkoliv den v měsíci listopadu. Podmínkou je 
návštěva kostela a modlitby Otčenáš a Věřím v Boha a dalších obvyklých podmínek – sv. 
zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce. 

 Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště 
kvůli omezením spojených s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí pokud se 
v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, 
jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého 
otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé. 

 

 Tento týden je první pátek v měsíci, z důvodu pandemie nebudu navštěvovat nemocné. 
 

 V pondělí bude otevřen celý kostel k soukromé modlitbě od 8 do 17 hodin.  
 

 Po celý týden bude možnost svaté zpovědi hodinu před večerní mší svatou, tj. od 16 hodin. 
Prosím o dodržování hygienických opatření. 
 


