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

15.11. neděle 33. neděle během roku

v roce 2020 po celý listopad (8 dní dle volby každého) možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci (více nástěnka)
DEN BIBLE

Včelákov
Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII.
Hlinsko - děkanský kostel za živé i zemřelé farníky
Studnice za Josefa Myšku, rodiče Myškovy a Švandovy
Hlinsko - děkanský kostel za Ladislava a Marii Mrkvičkovy a ty rody
Chlum

16.11. pondělí 33. týdne v mezidobí
Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII.
Hlinsko - děkanský kostel za rodiče Čermákovy, jejich syna a dceru

17.11. úterý 33. týdne v mezidobí
Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII.

18.11. středa 33. týdne v mezidobí
Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII.
Chlum

19.11. čtvrtek 33. týdne v mezidobí
Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII.
Studnice za Annu Dejnožkovu a rodiče

20.11. pátek 33. týdne v mezidobí
Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII.
Hlinsko - děkanský kostel za Hedviku a Karla Pechovy, za Elišku Bisovou

21.11. sobota 33. týdne v mezidobí
Hlinsko - děkanský kostel
Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII.
Hlinsko - děkanský kostel za zdárný průběh operace a požehnání pro celou rodinu

22.11. neděle slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Včelákov
Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII.
Hlinsko - děkanský kostel za živé i zemřelé farníky
Studnice za rod Petrů a Odvárků
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.
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 * Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden

sv.Albert Veliký,biskup,uč.církve; sv.Gertruda z Hackebornu,abat.OCist.
sv.Alfons Rodríguez Olmedo,knězSJ,muč.; bl.Magdaléna Morano,řeholn.FMA

sv. Leopold III. Zbožný, rakouský markgróf, vyznavač

sv.Markéta Skotská,královna,vyzn.; sv.Eucherius z Lyonu,biskup
sv.Gertruda z Helfty(Durynská),panna,řeholn.OCist.; sv.Josef Moscati,vyzn.

sv.Alžběta Uherská,kněžna,TOF; sv.Hilda ze Streaneshalchu,abatyše
sv.Dionýsius Veliký z Alexandrie,biskup;

sv.Řehoř Divotvůrce,biskup,věrozvěst; sv.Řehoř z Tours,biskup

posvěcení římských basilik svatých apoštolů Petra a Pavla
 sv.Terezie Cavestány zAnduagy, řeholnice OVM, panna,muč.

sv.Mechtilda z Helfty, řeholnice OCist.; bl.Jakub Benfatti,biskup OP
 sl.Boží Dolindo Ruotolo, kněz OFS; sv.Abdijáš, prorok

sv.Krišpín,bisk.,vyzn.; sv.Felix z Valois,opat OST;
 bl. Anna Kolesárová, muč. čistoty

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
ct.Emanuel d´Alson,knězAA; Jindřich Pešek,biskupSDB

sv. Cecílie, panna, mučednice; P.Josef Markl,děkan
Světový den chudých vyhlášen papežem Františkem poprvé 19.11.2017. 

Slyšet volání“ chudých a dát jim najevo svůj lidský zájem a nabídnout pomoc

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

Úmysl k zapsání na mši svatou do kostela v Hlinsku je možné sdělit na telefon 734 552 852 V. Malý. 
Úmysly mší svatých zadaných v Centru sv. Jana XXIII. slouží P. Jiří Remeš. Přijímá i nové úmysly pro 
příští týden. Lze mu je telefonovat na číslo 732 847 303.

Během celého měsíce listopadu (vzhledem k omezením dovoleno: každý si může zvolit 
libovolných 8 dní) lze získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Podmínky nástěnka.
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


