32. neděle v mezidobí
8. 11. – 13. 11. AD 2020
Liturgický kalendář:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

-

Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Památka sv. Martina Tourského, biskupa
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Památka sv. Anežky České, panny

Úmysly mší svatých na tento týden:
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7.30
9.00
10.30
7.30
17.00
17.00

Za + rodiče Serišovy, Zelinovy, + z jejich rodin, duše v očistci, Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Karla Bůbelu, + rodiče Bůbelovy, Smržovy, jejich + děti a živou rodinu
Za farníky
Za nemocné z farnosti
Za + Anežku a Františka Fojtíkovy a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Naňákovy, prarodiče Peclovy a Horečné, Boží požehnání a ochranu P. Marie pro celou
živou rodinu
17.00 Za + Martina Kortu, + rodiče Pinerovy, + sourozence Fojtíkovy a + rodiče Gabrielovy a živou rodinu
16.00 Za + rodiče Ptáčkovy, + Rostislava, + z jejích rodin, duše v očistci, dar zdraví Boží ochranu pro
živou rodinu a ukončení pandemie.
7.30 Za + rodinu Lysákovu, Šuráňovu, Mituníkovu a duše v očistci

S ohledem na mimořádná vládní opatření v souvislosti s epidemií Covid-19 budu mše svaté na
všechny přijaté úmysly sloužit soukromě dle rozpisu. Prosím rodinu, která má nahlášený úmysl,
aby se přihlásila o. Richardovi na telefon 605 969 613.
Nedělní mše svatá v 9.00 hod bude vysílána živě přes farní internetové stránky. Také příští
neděli 15. listopadu bude také vysílána živě a po ní do 10.30 hod. budu podávat svaté příjímání.
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.
Kostel je otevřeny každý den od 9.00 hod do 17.00 hod. k soukromé modlitbě. Možnost vstupu je
vchodem pod věží.
V zákristii jsou ještě stolní kalendáře na rok 2021 v ceně 60,-Kč.
Po celý týden bude možnost svaté zpovědi hodinu před večerní mší svatou, tj. od 16 hodin.
Prosím o dodržování hygienických opatření.
Ve pondělí ve 14.30 hod. bude pohřeb zemřelé paní Marie Hamšíkové z Brumova. Prosme
v modlitbě za zemřelou: Odpočinutí věčné dej jí o Pane…

