
Slavnost Všech svatých 

1. listopadu 2020 

        Dnešní mše svatá byla obětována za farníky. 
      

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 
   Pondělí   –   Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

   Středa     –   Památka sv. Karla Boromejského, biskupa  
   Pátek       –   První pátek v měsíci 
   Neděle     –   32. neděle v mezidobí               

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   
  Pondělí    17:15  -  On-line:  Za živou a + rod. Čičátkovu a syna 

   Středa     17:15  -  Za + rodiče Lacinovy ze Sázavy a babičku Aničku 

  Čtvrtek    17:00  -  A d o r a c e           
  Pátek       17:15  -  Za sestru Konstantinu a všechny sestry boromejky  
  Sobota      8:30  -  Za rodiče Smolíkovy, Sedlákovy a Pochopovy 

                                Mše svatá na Zelené hoře nebude až do odvolání ! 

  Neděle       9:00  -  Za živou a + rod. Vopálků, Andrlů, Stránských a +++ 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  
 Nedělní mše svatá v 9:00 bude také příští neděli přenášena z baziliky on-line. 

Sledujte přenos na You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCoXCKshlIZlyMjfwg-nLIeg  

 Také v pondělí „na Dušičky“ bude mše svatá bude přenášena on-line. 

 Ke svatému přijímání lze přistoupit dnes odpoledne od 14:00 do 16:30, po 

půlhodinových intervalech. Po celou tu dobu budu zpovídat já a otec Miloš Kabrda.  

 Mše svaté budou ve všední den v obvyklý čas. Zpovídám denně od 16:45 do 
17:15 a potom od 18:00 bude modlitba se svatým přijímáním. Můžete přijít do kostela 
k modlitbě nebo ke sv. zpovědi.  

 Památka zemřelých: S ohledem na probíhající pandemii, stanovil dekret Apoštolské 

penitenciárie, že plnomocné odpustky pro duše v očistci lze letos získat po celý 
měsíc listopad. Připomeňme si podmínky pro daný den: 
1.11. při návštěvě kostela (+ modlitba Páně a Věřím v Boha) a po celý listopad při 
návštěvě hřbitova - pomodlit se za zesnulé a na úmysly Svatého Otce, prožít během 
těchto dní sv. zpověď a přijmout ten den Svaté přijímání. To vše za předpokladu, že 
nemáme zalíbení v hříchu. Letos dokonce i věřící v karanténě a nemocní mohou 
účinně pomáhat našim zemřelým – informace jsou na webu i na vývěsce. 

 Dnes i v pondělí na „Dušičky“ bude otevřený Santiniho krchůvek od 14 do 16 hod. 
Zastavte se tam při procházce…  

 Děti, u vchodu do kostela si rozeberte letáčky s prosbou „zalesněme Vysočinu“ - i 
Vy můžete spolu s rodiči pomoci vrátit lesy tam, kde byly a již nejsou. Všechno se 
tam dočtete. 
 

 Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz    
http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti  
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