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FARNÍ OHLÁŠKY 

15. - 22. listopadu 2020 

Dnes slavíme 33. neděli v liturgickém mezidobí. V úterý je památka 

svaté Alžběty Uherské, v sobotu památka Zasvěcení Panny Marie 

v Jeruzalémě.   

Příští neděle (22. listopadu 2020) je SLAVNOST KRISTA KRÁLE, 

která uzavírá liturgický rok. Od 13.00 do 16.00 bude otevřen farní 

kostel a vystavena Nejsvětější Svátost k soukromé adoraci a 

modlitbě. V téže době bude možné na farním dvoře přistoupit ke 

svátosti smíření. Svaté přijímání bude možné přijmout ve farním 

kostele v tentýž den od 17.00 do 18.30 h. Vstupujte vchodem po věží 

a po přijetí eucharistie vycházejte vchodem do Vratislavova náměstí. 

Dodržujte prosím všechna bezpečnostní opatření (dezinfekce, 

rozestupy) a pokud nejste členy jedné domácnosti, nevytvářejte 

skupinky.  

Mše svaté jsou slaveny neveřejně v 7:30. Nedělní mše svatá v 9.00 

je přenášena on-line přes youtube kanál farnosti. Každý den se ve 

20.00 se spojujeme v našich rodinách v modlitbě růžence za 

ukončení pandemie. Možnost získání odpustků pro zemřelé je z 

důvodu pandemie prodloužena na celý měsíc listopad a letos je lze 

získat i „na dálku“. Pokračujme ve slavení domácích bohoslužeb, a 

především ohrožené skupiny vybízejme ke zpovědi touhy a 

duchovnímu svatému přijímání. 

Veliké Pán Bůh zaplať také vám všem, kteří i v této nelehké době 

myslíte na farnost a jakýmkoliv způsobem ji podporujete. 
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MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU  

15. – 22. listopadu 2020 

Neděle  

15. listopadu 
9.00 

Za + Josefa Šikla a + rodiče a rodinu 

Kunovu a + bratra (online přenos) 

Pondělí  

16. listopadu 
7.30 Za Miroslava Furcha 

Úterý 17. 

listopadu 
7.30 

Za těžce nemocnou osobu, Boží pomoc pro 

manželku a maminku 

Středa  

18. listopadu 
7.30 Za + Františka Čecha 

Čtvrtek  

19.listopadu 
7.30 Za zdraví a Boží pomoc 

Pátek  

20. listopadu 
7.30 Za živou a + rodinu Humlíčkovu 

Sobota  

21. listopadu 
7.30 Za rodinu Vališovu a Janovu 

Neděle 

22. listopadu 9.00 

Za + Josefu Cíchovou a živou rodinu,  

za + paní Růženku Mrázkovou, jejího syna 

a živou rodinu (online přenos) 

 

MŠE SVATÉ JSOU SLOUŽENY NEVEŘEJNĚ 
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