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32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Svátky v týdnu:
Pondělí 9. 11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Úterý 10. 11. Památka sv.  Lva Velikého, papeže a učitele církve
Středa 11. 11. Památka sv. Martina, biskupa
Čtvrtek 12. 11. Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Pátek 13. 11. Památka sv. Anežky České, panny
Neděle 15. 11. 33. neděle v mezidobí

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

 Bohoslužby tento týden: ve všední den – mše sv. budou slaveny v kapli sv.
Barbory  UT, ST, 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. 

 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. 

  SVATÉ  PŘIJÍMÁNÍ – SVÁTOST SMÍŘENÍ
    PO  ČT         od 15.30 – 17.00   sv. přijímání
    UT ST PÁ    od 15.30 – 17.00   sv. přijímání + sv. smíření    
    NE  od 11 – 12 hod a od 14.30 – 16.30 hod  sv. přijímání + sv. smíření

 Ve stanovené časy přicházejte průběžně do kostela. NESHLUKUJTE 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.

 Pokud se  chcete  i  v  tento  čas  trochu vzdělávat   -  je  tu  nabídka  živého
vysílání prof. Martina Weise v cyklu ČESKÉ NEBE. V úterý 10.11. v 18.00
první přednáška  -  sv. PROKOP. Více informací na stránkách naší farnosti,
kde je i odkaz na online vysílání.



 Otec biskup Vojtěch  vyzývá k postu za ukončení pandemie. Na čtyři středy
(11.,18.,  a  25.  listopadu  a  2.  prosince)  vyhlašuje  v  brněnské  diecézi
dobrovolný vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž můžeme
přidat  také  almužnu  na  nějaký  dobrý  účel.  To  vše  nadále  ve  spojení  s
modlitbou. Tyto vyhlášené dny bude otec biskup prožívat s každým kdo se
připojí.  Celý text výzvy na stránkách farnosti. 

 Biskupství brněnské připravilo projekt Náš společný domov. Jeho cílem je
proměnit  náš  vztah  k  Bohu a   jeho  stvoření,  jak  k  tomu vyzývá  papež
František ve své encyklice Laudato si. Do projektu se může zapojit kdokoli
- rodiny i jednotlivci. Více informací na stránkách farnosti nebo stránkách
brněnského biskupství.


	Pondělí
	Úterý
	Středa
	Čtvrtek
	Pátek

