
2021
den / čas mše svatá obětována na úmysl: kdo

Rok sv. JOSEFA     měsíc BŘEZEN je měsícem svatého Josefa, Snoubence Panny Marie a Pěstouna Páně, každá středa je jeho dnem

21.3. neděle 5. postní
30´ 7:30 V
30´ 7:30 za Zdeňku Vařečkovou S
30´ 9:00 za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 za rodinu Truncovu, Cimplovu, Aničku a Pavlíčka V
15´ 10:30 bohoslužba slova
P 10:30 S

22.3. pondělí po 5. neděli postní
 - 16:30 křížová cesta

30´ 17:00 za uzdravení dcery V

23.3. úterý po 5. neděli postní

15´ 8:00 V

24.3. středa po 5. neděli postní
svátost smíření

60´ 18:00

25.3. čtvrtek po 5. neděli postní

30´ 17:00 S
 - 17:00 za Marii Spurnou a rodinu Kučerovu V

svátost smíření

26.3. pátek po 5. neděli postní

15´ 8:00 V
 - 16:30 křížová cesta

30´ 17:00 za Oldřišku Dostálovou, Josefa Němce, Jaromíra Štveráka a ty rody S

27.3. sobota po 5. neděli postní
30´ 7:30 za Jiřího Mareše a celý rod S

svátost smíření
30´ 17:00 V

28.3. neděle KVĚTNÁ - Pašijová

30´ 7:30 V
30´ 7:30 S
30´ 9:00 za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 za Viléma Trunce a manželku, Františka Trunce a manželku V
15´ 10:30 bohoslužba slova
P 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

sv.Rogát ,mnich,muč.; bl.Renata  Marie Feillatreau,muč.

sv.Hilarion  z Pelecete,opat; sv.Štěpán  Harding,řeholn.Ocist.

začátek letního času: posun hodin o hodinu dopředu (ve 2 hodiny → na 3 hodinu)

Hlinsko - děkanský kostel
Chlum

Svátost smíření 30, 15 minut před mší svatou, i po mši svaté (P na požádání). Kdykoliv i po tel. domluvě s knězem.

Hlinsko - děkanský kostel
Studnice

Včelákov
Hlinsko - děkanský kostel

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.).

V Hlinsku v kostele v út 23.3.2021 mše sv. nebude, ve čt 25.3.2021 v 17 hodin.

9:00-11:00 Hlinsko - děkanský kostel, fara

Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII.

Chlum

slavnost Zvěstování  Páně; Eucharist.zázrak Amsterdam,Holand.1345

sv. Lucie  Filippini, řeholnice MPF; sv. Dismas , lotr po pravici

sv. Marie -Alphonsine Danil Ghattas, řeholnice

Studnice
17:40-18:40 Studnice

D e n  m o d l i t e b  z a  ú c t u  k  p o č a t é m u  ž i v o t u  a  z a  n e n a r o z e n é  d ě t í

Hlinsko - děkanský kostel

sv.Haštal ,muč.; bl.Emanuel  Canoura Arnau,knězCP,muč.

sv.Emanuel,muč.; bl.Emanuel  Barbal Cosan,řeholn.SchP,muč.

Hlinsko - děkanský kostel

sv.Rupert  ze Salzburgu,biskup; bl. František  Faà di Bruno,kněz; Madona pracujících Turín
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 * Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
kde

sv.Serapion  Sindonita,poust.; sv.Mikuláš  z Flüe (bratr Klaus),poust.

Včelákov
Hlinsko - děkanský kostel
Hlinsko - děkanský kostel
Studnice
Hlinsko - děkanský kostel
Chlum

sv.Epafrodit ,biskup; sv.Pavel  z Narbonne,biskup; sv.Callinico  a sv.Basilissa ,muč.

Chlum

Hlinsko - děkanský kostel

Hlinsko - děkanský kostel ADORACE

sv.Turibius  z Mogroveja (Limy),arcibisk.; sv. Josef  Oriol,kněz

bl.Anunciáta  Cocchetti,řeholn.; sv.Rebeka ar-Rayyas,řeholn.OLM

Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII.

17:00-18:00
S

sv.Kateřina  Švéd.,řeholn.OSSS; sl.Boží Marie  Schol. Voršila Rivata,řeholn.PDDM

Svátost smíření před Velikonocemi: Chlum st 24.3. 17-18; Studnice čt 25.3. po mši svaté 17:40-18:40,

                                            Hlinsko fara, kostel so 27.3. 9-11 hodin (v Centru sv. Jana XXIII. nebude) .

Prožívejme v duchu kajícnosti postní období - přípravu na Velikonoce. Svatý otec František vydal

poselství k postní době: vybízí k přijetí svátosti smíření, půstu, modlitbě a almužně. Více nástěnka.

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.

Na Květnou neděli si přineste "kočičky". Kdo by měl možnost přinést i pro jiné, prosíme, přineste.

Hlinsko - děkanský kostel

Účast přítomných na mší svatých omezena. Rezervace pro Hlinsko kostel: list u mříže.

Výstav milostného obrazu Nejsvětějšího Salvátora v neděli 21.3.2021 od 15 do 16 hodin v Chrudimi v

kostele Nanebevzetí Panny Marie k veřejné úctě, prosbám, modlitbě. V kostele v Hlinsku kopie obrazu.

Centrum sv. Jana XXIII. mše sv. jen út a pá, kostel neděle 10:30 bohoslužba slova. P. Remeš nemocen. 


