
Farní ohlášky – neděle 30. října 2022 

 

1. Dnes slavíme 31. neděli v liturgickém mezidobí. 

2. V liturgickém kalendáři si v tomto týdnu připomínáme: 

• V úterý slavnost Všech svatých, doporučený svátek. 

• Ve středu Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.  

• V pátek památka sv. Karla Boromejského, biskupa. 

3. Příští neděle 32. v liturgickém mezidobí. 

4. Příští neděli se v Bousově v kostele od 16.00 hod. koná koncert studentů Pražské 

konzervatoře Inspiratio Quintet. Vstupné dobrovolné. 

5. V zimním čase se pravidelné večerní bohoslužby přesunují na 17.00 hodinu, jak 

v Bousově, tak v Sobotce. 

6. Rozpis pobožností na hřbitovech a bohoslužeb za zemřelé je na nástěnce a na 

internetu. V úterý je mše sv. v Sobotce v 17.00 hod. a ve středu v 18.00 hod. 

7. Budu rád, pokud se ve středu setkáme ve větším počtu na hřbitově v Sobotce v 15.00 

hodin. 

8. Plnomocné odpustky pro duše v očistci lze získávat do 8. listopadu. Ve dnech 1. a 2. 

listopadu je postačující podmínkou návštěva kostela a tam se pomodlit Otče náš a 

Věřím v Boha. V dalších dnech pak návštěva hřbitova a modlitba za zemřelé. Splnit 

je ale třeba také 3 obvyklé podmínky, a to svaté přijímání ten den, svátost smíření 

v okruhu těchto dní a modlitba na úmysl papeže. Využívejme těchto možností pomoci 

našim zemřelým. 

9. Sbírky minulou neděli činily v Sobotce na 2.609,- Kč, v Dolním Bousově 1.900,- Kč a 

všechny peníze byly odeslány na misie. 

10. Děkuji za květinové dary Tomsovým po posledním rozloučení s panem Milanem 

Tomsou. Za něj bude také obětována mše sv. ve středu v 18.00 v Sobotce.   

11.  A děkujeme dětským pěveckým sborům Camerata Praha a ZUŠ Líbeznice pod 

vedením sbormistryní Jany Kavanagh a Veroniky Dvořáčkové Žofákové za dnešní 

krásný pěvecký doprovod mše svaté. Dětem přejeme, aby je zpěv stále více bavil a měly 

z něj radost. 

 

Děkuji za vaše modlitby, pomoc a finanční dary. 

Požehnanou neděli a celý příští týden. 


