
2020
den / čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo

18.10. neděle 29. během roku
měsíc ŘÍJEN je měsícem modlitby POSVÁTNÉHO RŮŽENCE

Misijní neděle    Den modliteb za misie
7:30 Včelákov

podávání svatého přijímání po dobu 30 minut
9:00 Hlinsko - děkanský kostel
9:00 Studnice

10:30 Hlinsko - děkanský kostel
10:30 Chlum

19.10. pondělí 29. týdne v mezidobí

17:00 Hlinsko - děkanský kostel podávání svatého přijímání po dobu 30 minut
 - 18:00 Hlinsko - fara Modlitby matek

20.10. úterý 29. týdne v mezidobí
30´ 08:00 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. pouze svátost smíření R
 - 18:00 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. Večeřadlo MKH - sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci Panny Marie

21.10. středa 29. týdne v mezidobí
18:00 Chlum podávání svatého přijímání po dobu 30 minut

22.10. čtvrtek 29. týdne v mezidobí
30´ 08:00 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. pouze svátost smíření R

18:00 Studnice podávání svatého přijímání po dobu 30 minut
23.10. pátek 29. týdne v mezidobí

17:00 Hlinsko - děkanský kostel podávání svatého přijímání po dobu 30 minut
24.10. sobota 29. týdne v mezidobí

17:00 Hlinsko - děkanský kostel podávání svatého přijímání po dobu 30 minut
25.10. neděle 30. během roku

od 25.10. plnomocné odpustky (za duše v očistci) pro ty, kdo nemohou od 1.11. (více nástěnka)
konec letního času: ve 3 hodiny → nastavit na 2 hodinu (o hodinu zpět)

7:30 Včelákov

podávání svatého přijímání po dobu 30 minut
9:00
9:00 Studnice

10:30
10:30 Chlum

*    Svátost smíření po telefonické domluvě s knězem na požádání (Centrum út, čt 8-8:30, příp. déle).

Centrum sv. Jana XXIII. mše sv. ani podávání sv. přijímání nebude. Út 20., čt 24. svátost smíření 8-8:30, příp. déle.

V neděli 25.10.2020 konec letního času (3:00 → 2:00 o hodinu zpět).

Od 25.10. lze získávat plnomocné odpustky (za duše v očistci) pro ty, kdo nemohou od 1.11.
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 * Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden

sv.Lukáš,evangelista,muč.; sv.Petr z Alkantary,knězOFM; zjev. sv.arch.Michaela 708 horaTumba

sv.Jan de Brébeuf, sv.Izák Jogues, kněží SJ a druzi,muč.
bl.Jiří Popieluszko,kněz,muč.; sv.Pavel od Kříže,knězCP

bl. Anežka od Ježíše Galandová, panna, mniškaOP

sv. Vitalis, biskup Salzburk; sv. Irena, mučednice
bl. Jakub Kern, kněz OPraem.; sv. Korlélius, setník

sv. Hilarion z Gazy, opat; bl. Karel I. Rakouský, císař
sv. Voršila, panna, muč.; bl. Petr Capucci, knězOP

sv. Marie Salome, vyznavačka; sv. Jan Pavel II., papež
sv.Kordula,panna,muč.; sv.Donát z Arezza,biskup,muč.

sv.Jan Kapistránský, knězOFM; sv.Roman z Rouenu,biskup

sv.Antonín Maria Klaret,biskupSJ; sv.Alois Guanella,knězSDC

sv.Kryšpín, sv.Krišpinián,muč.; sv.Chryzant a Dária,muč.; bl.Petr Geremia,knězOP

Hlinsko - děkanský kostel POSVĚCENÍ

Hlinsko - děkanský kostel POSVĚCENÍ

MISIJNÍ NEDĚLE 18.10.2020 den modliteb za misie. Plánovaná dveřní misijní sbírka určená na misie je odložena. 
V Hlinsku je MISIJNÍ POKLADNIČKA za lavicemi. Podporujme misie celý rok … . Nástěnka.

Od soboty 3.10.2020 do odvolání uděluje diecézní biskup pro věřící na území královéhradecké diecéze dispens od 
osobní účasti na nedělní mši svaté, nemohou-li se bohoslužby zúčastnit z důvodu omezení, vyhlášených orgány 
veřejné správy. (Prohlubujme vztah lásky ke svému Bohu i z přenosů mší sv.).

Stálá rada ČBK prosí věřící o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19 každý 
večer ve 20.00 hodin v rodinách.
                               Mons. Jan Graubner, Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Baxant, Mons. Martin David.

Mše svaté pro veřejnost nebudou. Pro věřící v milosti posvěcující bude podáváno svaté přijímání po 
dobu asi 30 minut. Místo a hodina zahájení dle rozpisu na tomto oznámení.

Děkan P.Marian Sokol  603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš  732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 - 16 hodin.     http://farnosthlinsko.cz/     farahlinsko@gmail.com


