
INFORMACE  Z FARNOSTI 

          Neděle 30. října 2022 

31. neděle v mezidobí 
 

 

 1. Dnes (30. 10.) je 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ. 

Příští neděli se koná sbírka na Diecézní fond solidarity. Dekujeme za podporu naši farnici 

sestry Jarmily Chorovské, působící ve Venezuele. Pán Bůh zaplať za Vaše dary, upečeny 

misijní koláč a pomoc. 

2. Příští neděli (6. 11.) je 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ. 

3. Nabízíme rodičům dětí, které letos mají navštěvovat výuku náboženství, aby si ve škole 

nebo v sakristii vyzvedli přihlášky. Náboženství pro druhý stupeň, vyučováno p. jáhnem na 

faře, bude probíhat následovně: 
Rovniny –  

Pondělí: 

OKD –  

Úterý: 

Tyršovka a Via Montessori – 

Pátek: 

1. tř. 12:20 - 13:05 1. + 2. tř. 13:00 - 13:45 1. -  3. tř. 13:00 - 13:45 

2. tř. 13:05 - 13:50 3. tř. 13:50 - 14:35 4. + 5. tř. 13:45 - 14:30 

3. tř. 13:50 - 14:35   

4. + 5. tř. 14:35 - 15:20 P. Jáhen - Fara Darkovičky - škola 

 6. třída: úterý – 15:00 1.+2.+4.třída v úterý 14.30  

Bobrovníky 7. třída: čtvrtek – 15:00 3. tř . čtvrtek 17:00 v kapli  

Úterý: 14:00-14:45 8. + 9. třída: čtvrtek – 15:50  
 

4. Dekujeme organizátorům a účastníkům Drakiády na Vinné hoře.  

5. V úterý (01. 11.) slavíme SLAVNOST VŠECH SVATÝCH.  MŠE SV. budou ten den: v 

8.30 a v 17.00. Protože je to doporučený zasvěcený svátek, máme se ten den účastnit mše 

sv.! 

6. Ve středu (02. 11.) je VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ.  MŠE SV. 

budou ten den: v 8.30 ve Farním kostele sv. Jana a v 16.00 a v 17.00 u sv. Markéty. 

7. POBOŽNOST ZA ZEMŘELÉ NA HŘBITOVĚ bude ve středu (2. 11.) v kostele sv. 

Markéty po mší svaté v 16.00 a 17.00 hod. Na základě povolení Svatého Stolce ti, kteří se 

nedostanou z vážného důvodu na hroby 01. až 08. 11., mohou získat plnomocné odpustky 

duším v očistci už od 25. 10. 

8. Od 01. do 08. 11. může věřící získat 1x denně PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO 

URČITOU DUŠI V OČISTCI. Podmínky: Být v milosti posvěcující (sv. zpověď - postačí 

14 dní před nebo po), vyloučit trvalé zalíbení v některém hříchu (i lehkém), sv. přijímání, 

pomodlit se "Otče náš" a "Věřím v Boha" a jakoukoliv modlitbu na úmysl sv. Otce, navštívit 

hřbitov a pomodlit se tam třeba jen v duchu za zemřelé. 01.11 odpoledne a 02. 11. po celý 

den stačí místo hřbitova navštívit kostel 

9. Návštěva nemocných bude jako obvykle. 

10. VŠECHNY ÚMYSLY MŠÍ SV. NA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2023 můžete nahlásit 

v sakristii. Máme pro vás katolické kalendáře na rok 2023. 

11. Milí farníci a hosté! Přeji vám všem, kteří jste se rozhodli tento den Páně navštívit Boží chrám 

a slavit bohoslužbu, aby vás i celý váš život pronikla nyní povzbuzující moc Božího požehnání. 

 


