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

25.10. neděle 30. během roku
měsíc ŘÍJEN je měsícem modlitby POSVÁTNÉHO RŮŽENCE

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)

Včelákov
Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII.
Hlinsko - děkanský kostel za živé i zemřelé farníky
Studnice za rodinu Adámkovu a Myškovu a rodiče z obojí strany
Hlinsko - děkanský kostel
Chlum

26.10. pondělí 30. týdne v mezidobí
Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII.
Hlinsko - děkanský kostel za Jaroslava a Annu Vítkovy, rodiče obou,

Karla Zavřela a Petra Rychtra

27.10. úterý 30. týdne v mezidobí
Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII.

28.10. středa 30. týdne v mezidobí
Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII.
Chlum

29.10. čtvrtek 30. týdne v mezidobí
Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII.
Studnice za Martina Slámu

30.10. pátek 30. týdne v mezidobí
Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII.
Hlinsko - děkanský kostel za Marii Pechovou, rodiny Bártovu, Pechovu

a bratra Václava

31.10. sobota 30. týdne v mezidobí
Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII.
Hlinsko - děkanský kostel

1.11. 1.neděle slavnost všech svatých
Včelákov
Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII.
Hlinsko - děkanský kostel za živé i zemřelé farníky
Studnice za Martina Slámu
Hlinsko - děkanský kostel
Chlum

*    Svátost smíření po telefonické domluvě s knězem na požádání.

Zalétejme v duchu často k Vykupiteli před svatostánek, odprošujme, duchovně Jej přijímejme, děkujme, chvalme, prosme.
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. Kryšpín, sv. Krišpinián, mučedníci
sv.Chryzant a Dária,muč.; bl.Petr Geremia,knězOP

sv.Rustik z Narbonne,biskup; sv.Gilbert,opatOPraem.
bl.Damián Fulcheri z Finalborga,kněz OP

sv. Frumencius, biskup; sv. Evarist, papež, muč.
bl. Bartoloměj z Vicenzy, biskup OP

svátek sv.Šimon Horlivec a sv.Juda Tadeáš,apoštolové,mučedníci
sv.Vincent, Sabina a Christeta, sourozenci, muč.

sv.Narcis,biskup; bl.Chiara Luce Badano,hnutí Fokolare
bl.Marie Restituta Kafková,řeholniceSFCC,panna,muč.

svátek výročí posvěcení katedrály Svatého Ducha Hradec Králové; 
sv.Marcel,setník,muč.; bl.Benvenuta Boianiová,panna,TOP; 

bl.Terence Albert O’Brien,biskup, bl.Petr Higgins,kněz,irští muč.

sv.Wolfgang,biskupOSB Řezno; sv.Alfons Rodriguez,řeholníkSJ;
bl.Lev Nowakowski,kněz,muč.; sv.Alžběta Uher.z Tössu,princ.,řeh.OP

Mše svaté veřejné nebudou. Zapsané úmysly mší svatých slouží kněz soukromě.

Svátost smíření, svátost pomazání nemocných a podání svatého přijímání (být v milosti posvěcující při 
dodržení eucharistického půstu: 1 hodina před přijetím sv. přijímání [čistá voda půst neruší]) lze kdykoliv 
telefonicky domluvit s knězem.

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.

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


