
Farní ohlášky – neděle 31. října 2021 

 

1. Liturgický kalendář: 

• Dnes slavíme 31. neděli v mezidobí. 

• V týdnu si připomeneme: 

o V pondělí slavnost Všech svatých. 

o V úterý Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. 

o Ve čtvrtek Památka sv. Karla Boromejského, biskupa. 

• Příští neděle je 32. v liturgickém mezidobí. 

2. V minulém týdnu proběhlo hromadné udílení svátosti pomazání nemocných, kdo 

se nemohl zúčastnit a chtěl by svátost přijmout, prosím, nebojte se oslovit kněze 

pro domluvení individuálního přijetí. 

3. V pondělí o slavnosti Všech svatých je sloužena mše svatá v Sobotce v 18.00 hodin. 

4. V úterý na dušičky jsou slouženy tři mše svaté - v 10.00 v Nepřívěci, v 16.30 

v Dolním Bousově, v 18.00 v Sobotce. 

5. Pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci v období od 1. - 8. listopadu 

je potřeba splnit obvyklé podmínky (svaté přijímání ten den, sv. smíření v okruhu 

několika dní, modlitba na úmysl papeže, nemít zalíbení v žádném hříchu) a 

pomodlit se na hřbitově za zemřelé. Ve dnech 1. a 2. listopadu stačí navštívit 

kostel a pomodlit se Otče náš a vyznání víry. Snažme se získat co nejvíce milostí 

pro naše zemřelé. 

6. Dnes se konají pobožnosti na hřbitovech podle harmonogramu na vývěsce a na 

internetu. V Sobotce bude tato pobožnost za zemřelé na hřbitově v úterý v 15.00 

hod. 

7. Náboženství zahajujeme tuto středu 3. listopadu v 16.00 hodin na bývalé faře 

v Bousově. Děti ať si vezmou přezůvky a psací potřeby. 

8. Na první pátek se koná v Sobotce adorace od 16.30, při které je možné přistoupit 

po celou dobu ke svátosti smíření. 

9. Děkuji farníkům, kteří se zapojili do úklidu popadaných tašek v Dolním Bousově. 

10. V sobotu se konají v Dolním Bousově křty dvou dětí, vzpomeňme na tyto děti a 

jejich rodiče v modlitbě. 

11. Sbírky z minulé neděle věnované celé na misie: Sobotka 2.160,- Kč, Dolní Bousov 

2.020,- Kč. 

Děkuji za vaše modlitby, péči o kostel a za vaše finanční i věcné dary. 

Požehnaný týden. 


