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SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ  KOSTELA

Svátky v týdnu:
Pondělí 1. 11. Slavnost Všech svatých
Úterý 2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Čtvrtek 4. 11.  Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Neděle 7. 11. 32. neděle v mezidobí

 V neděli 31.10.2021 bude v 15.00 na hřbitově na ulici Jamská dušičková 
pobožnost.

 Sbírka z minulé neděle která byla na misie činila 50415 Kč. Všem dárcům
děkuji.

 V pondělí 1.11.2021 na slavnost Všech Svatých  budou mše sv. 8.00 a 
18.00 hod. 

 V pondělí 1.11.2021 v 19.00 na faře modlitby matek
 V úterý 2.11.2021 Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – mše sv. v 8.00

a 18.00.
 V ostatní dny bohoslužby ve všední den – podle běžného pořádku ČT, 

PÁ, SO v 18.00 hod.,  ST, v 8.00.  Ne v 7:30; 10.00; 18.00.
 Ve čtvrtek a v pátek možnost sv. smíření od 16.30 hod.
 V sobotu 6.11.2021 od 9 – 11 jsou zváni děvčata na schůzku žabek a 

kluci na  ministrantskou schůzku.

 V sobotu 6.11.2021 ve 13.00 na faře příprava mladších biřmovanců 
 Příští neděli bude sbírka na opravy kostela.
 Apoštolská penitenciárie stanovila, že je letos možné získat plnomocné 

odpustky po celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků, 
která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla nyní prodloužena na 
celý měsíc.
 V dekretu stojí, že je letos možné získat plnomocné odpustky kterýkoliv
den  v  měsíci  listopadu.  Podmínkou  je  návštěva  kostela  nebo  kaple,
modlitby Otčenáš a Věřím v Boha a dalších obvyklých podmínek (sv.
zpověď,  sv.  přijímání,  modlitba  na  úmysl  Svatého  otce  a  vyloučení
veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu).



Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů 

nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými 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. Mohou to být např. ranní chvály nebo 

nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství 

nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba 

úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání 

skutku milosrdenství, obětování Bohu bolestí a útrap vlastního života.
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