
2020
mše svatá obětována na úmysl: kdo

6.12. 1.neděle 2. adventní

30´ 7:30 V
30´ 7:30 R

30´*) 8:30 za živé i zemřelé farníky S
9:00 za Vladimíra Jehličku a rodiče a rodinu Sotonovu V

15´*) 10:00 V
*) 10:30 S

7.12. pondělí po 2. neděli adventní
30´ 7:30 R

30´*) 17:00 V

8.12. úterý po 2. neděli adventní

30´ 7:30 R
30´*) 17:00 S

9.12. středa po 2. neděli adventní

30´ 7:30 R
30´*) 18:00 S

10.12. čtvrtek po 2. neděli adventní
30´ 7:30 R

30´*) 17:00 za Josefa a Růženu Jehličkovy a celý rod V

11.12. pátek po 2. neděli adventní
30´ 7:30 R

30´*) 17:00 S

12.12. sobota po 2. neděli adventní
30´ 7:30 R

30´*) 8:00 S
30´*) 17:00 V

13.12. neděle 3. adventní FATIMSKÝ DEN

30´ 7:30 V
30´ 7:30 R

30´*) 9:00 za živé i zemřelé farníky S
9:00 za Františka Tomáška V

15´*) 10:30 V
*) 10:30 S

*

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

Čeští a moravští biskupové z 20.11.2020 zvou všechny k dobrovolnému, vědomému a citelnému půstu za ukončení

pandemie v celé naší zemi po první tři středy v prosinci - 2., 9. a 16. 12. 2020, k němuž je dobré přidat také almužnu na

libovolný dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. A k ZASVĚCENÍ se DÍTĚTI JEŽÍŠ uctívaného v podobě

Pražského Jezalátka modlitbou u jesliček v rodině. Více nástěnka. https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201120prohlaseni-biskupu-cech-moravy-a-slezska

Úmysly na celoroční mše svaté je možné předávat do konce ledna 2021 v sakristii v Hlinsku.

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.

S vděčností oznamujeme, že od soboty 7.11.2020 již máme do Hlinska přivezen náš nový zvon "MARIA".

Zatím je umístěn v chrámové lodi. Na děkanství v Hlinsku jsou k vyzvednutí objednané zvonečky za 360,- Kč.

V Centru sv. Jana XXIII. můžete obdržet vánoční pohlednice a katolické kalendáře.

Mše svaté jsou slouženy od pondělí v původních časech (omezen počet). Rezervace Hlinsko kostel u mříže.

Svaté prijímání podáváno po skončení mše svaté (cca 35 minut od zahájení) u bočního vchodu kostela v Hlinsku.

V neděli 6.12.2020 je sbírka určena na bohoslovce.

Adventní věnce můžete přinášet do kostela na kteroukoli mši svatou k posvěcení.

sv. Lucie ,panna,muč.; sv.Otýlie ,abatyšeOSB; bl. Jan  Marinoni,knězOTheat.

Chlum

Včelákov

Hlinsko - děkanský kostel
Chlum

sv. Ambrož  z Milána, biskup, učitel církve

sv. Jan  Silentiarius,biskup,mnich; sv. Marie  Rossello,řeholn.FdM

Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII.

Studnice

Hlinsko - děkanský kostel
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 * Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden

den / čas kde

sv.Mikuláš  z Myry,biskup; sv. Emil ,lékař,mučedník

bl. Luisa  María Frías Cañizares, panna, mučednice

Hlinsko - děkanský kostel

v novém církevním roce cyklus B

Svátost smíření 15, 30 minut před i *) po skončení mše svaté, v Centru 30 minut před mší svatou (příp. i po).

                          i po telefonické domluvě s knězem na požádání. Prosíme, neodkládejte na později.

Včelákov

Hlinsko - děkanský kostel

Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII.

Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII.

Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII.

Hlinsko - děkanský kostel
slavnost Panna Maria  počatá bez poskvrny prvotního hříchu

sv. Eucharius  z Trevíru,biskup; sv. Narcisa  Morán,vyznavačka

sv. Theobald  d´ Marly z Vaux-de-Cernay, opat OCist.

HODINA MILOSTI PRO CELÝ SVĚT ve 12 hodin

Chlum

Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII.

sv. Valerie  z Limoges, Francie, panna, mučednice

sv. Juan  Diego Cuauhtlatoatzin,laik,vizionář z Guadalupe,Mexiko

sv. Leokádie  z Toleda, panna, mučednice

den postu dobrovolný vědomý a citelný půst za ukončení pandemie s almužnou na dobrý účel a modlitbou vyhlášen našimi biskupy

sv. Julie  a sv.Eulálie ,panny,muč.z Meridy,Španělsko

Panna Maria  Loretánská; sv.Melchiades,papež,muč.

Studnice

sv. Damas I. , papež;  bl. Villalonga  Villalba, panna, muč.

Hlinsko - děkanský kostel
Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII.

Studnice

Panna Maria  Guadalupská, Mexiko; bl. Bartol  Buonpedoni, kněz OFS

ct.Přibyslava ,vdova,řeholniceOSB,sestra sv.Václava,čes.patr.

Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII.
Hlinsko - děkanský kostel

Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII.
Hlinsko - děkanský kostel
Hlinsko - děkanský kostel


