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SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 

Svátky v týdnu:
Pondělí 2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Středa 4. 11.  Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Neděle 8. 11. 32. neděle v mezidobí

 Dnes bude možné přijmout svaté přijímání od 11 – 12 hod a  14.30 – 16.30
hod svaté přijímání  i svátost smíření.

 V pondělí v den památky všech věrných zemřelých bude mše sv. přenášena
přímým přenosem z kostela sv. Prokopa v 18.00

 Bohoslužby tento týden: ve všední den – mše sv. budou slaveny v kapli sv.
Barbory  UT, ST, ČT, PÁ v 18.00. Přítomna může být jen rodina, která má
zapsaný úmysl na který bude v ten den mše sv. slavena a to v počtu max. 4
osoby. 

 V pátek bude v kostele Nejsvětější Trojice ve 13 hod pohřeb pana Jaroslava 
Krábka ze Žďáru nad Sázavou.

 Nedělní mše sv. je přenášena přímým přenosem a to v 10.00. Sledovat ji 
můžete na YOU TUBE kanálu naší farnosti. 

 Z důvodů  vládních opatření je možná pouze individuální duchovní 
péče. Zájemci o svátost smíření nebo k přijetí eucharistie ať se se 
mnou individuálně domluví  tel. 728370027 nebo zazvoňte na faře.

 Farní kostel je k soukromé modlitbě otevřený každý den od 8 – 18 hod. 

 Od 1.  do 8. listopadu je možné získat  plnomocné odpustky přivlastnitelné
duším zemřelých. Za splnění obvyklých podmínek. Aby toto bylo možné tak:

  SVATÉ  PŘIJÍMÁNÍ – SVÁTOST SMÍŘENÍ
                                pondělí 2.11. od 14.30 – 16.30 
                      všední dny  3- 7.11  od 15.30 – 17.00     
                                   neděli 8.11. od 11 – 12 hod a od 14.30 – 16.30 hod
 Ve stanovené časy přicházejte průběžně do kostela. NEZHLUKUJTE SE. 
       Nebo po individuální domluvě  tel. 728370027 nebo zazvoňte na faře.
 Využijme tento čas na setkání s Pánem v Božím slově v našich rodinách a

každý večer ve 20.00 se spojme v modlitbě růžence.



 Apoštolská  penitenciárie  s  osobním  pověřením  papeže  Františka
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
z důvodu pandemie Covid-19. V České republice je tato možnosti i
týden před 1. listopadem, tj. letos již od 25.10 2020.    V dekretu stojí,
že je letos možné získat plnomocné odpustky kterýkoliv den v měsíci
listopadu.  Podmínkou je návštěva kostela  nebo kapličky a  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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