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Dnes je 25. října - 30. neděle v mezidobí. Mše svatá byla slavena soukromě na faře, za naši farnost 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby (všechny slaveny soukromě na faře): 
pondělí 
26. 10. 

pondělí 30. týdne v mezidobí za živé rodiny, zemřelé manžely Pavla a Jaroslava, 
sestru Marii, rodiče a na poděkování za 30 let 
manželství 

úterý     
27. 10. 

úterý 30. týdne v mezidobí za  Boží ochranu 

středa   
28. 10.  

svátek sv. Šimona a Judy, 
apoštolů 

za pana děkana Huberta Fojtíka, rodiče a všechny 
kněze působící ve farnosti 

čtvrtek 
29. 10.  

památka blah. Marie 
Restituty Kafkové, panny 
a mučednice 

za zemřelou rodinu Helanovu, Kubovu a zemřelou 
přízeň 

pátek     
30. 10. 

pátek 30. týdne v mezidobí za Boženu a Františka Dalerovy (přesunutý úmysl 
z neděle 25.10.) 

sobota 
31. 10. 

sobota 30. týdne v mezidobí za Marii Stejskalovou, manžela, dcery Hanu a Marii 
a dvoje rodiče 

  Příští neděle 1. listopadu je slavnost Všech svatých. Mše sv. bude sloužena soukromě na faře, 
za naši farnost.  

Nadále platí Farní oznámení z 22. října, které najdete na webových stránkách a na vývěsce u kostela.  

Pokud byste se chtěli ke mši svaté připojit prostřednictvím videohovoru, nebo pokud byste jen chtěli znát 
čas slavení, abyste se mohli připojit v modlitbě, neváhejte otci Jiřímu zavolat.  

Každý týden v sobotu odpoledne najdete na webu www.katyd.cz aktuální vydání Katolického týdeníku ke 
stažení ve formátu PDF. Noviny v této formě nebo link na tento web můžete rozesílat libovolně svým 
příbuzným a přátelům, aby i oni mohli využít této možnosti. 

Z důvodu pandemie Covid-19 bude možnost získání plnomocných odpustků pro zemřelé prodloužena 
na celý měsíc listopad, tedy pro české a moravské diecéze od 25.10. do 30.11.2020, a to za těchto 
podmínek: návštěva kostela nebo kaple a modlitby Otčenáš a Věřím v Boha a dalších obvyklých podmínek 
(sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv 
hříchu, a to i všednímu).  

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli 
omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí pokud se v modlitbě spojí se 
společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další 
podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo 
Panny Marie se pomodlí za zesnulé.  

Mohou to být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu 
milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který 
je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství, obětování Bohu bolestí a útrap 
vlastního života.  

V den vzpomínky na všechny věrné zemřelé 2. listopadu bude otec Jiří soukromě na faře v Žebětíně 
sloužit tři mše svaté (na zadaný úmysl, za všechny věrné zemřelé, na úmysl svatého otce Františka). 
Prosím, pokud by se v daný den našel někdo, s kým by se mohl spojit prostřednictvím videohovoru přes 
Skype, dejte mu vědět; slavení Eucharistie v alespoň virtuálním společenství je pro něj mnohem lepší než 
slavení zcela soukromé.  

www.katyd.cz



