
liturgická oslava čas/místo úmysl mše svaté / poznámky

Rokytnice 8:00 - 8:10 svaté přijímání (mimo mši)

Brodek 10:00 - 10:10 svaté přijímání (mimo mši)

Citov 12:00 - 12:10 svaté přijímání (mimo mši)

po 
26. 

10.

út 
27. 

10.

st 
28. 

10.

Svátek                                           

sv. Šimona a Judy 

čt
29. 

10.

pá
30. 

10.

so
31. 

10.

Rokytnice 8:00 - 8:20 svaté přijímání (mimo mši)

Brodek 10:00 - 10:20 svaté přijímání (mimo mši)

Citov 12:00 - 12:20 svaté přijímání (mimo mši)

Slavnost                                          

Všech svatých

Výročí posvěcení 

kostela (21.10.1893)

B+S, dnešním dnem začíná vzácné období, kdy je možné a správné usilovat o získání

plnomocných odpustků pro duše v očistci. Prosím tedy všechny, kdo se do tohoto díla

milosrdné lásky chtějí zapojit, aby si během tohoto týdne vykonali svatou zpověď. 

POŘAD BOHOSLUŽEB
A.D. 2020

den

ne 
25. 

10.

Místo a čas konání mše sv. se dá přizpůsobit potřebám účastníka. Máte-li v tomto

období objednanou intenci a nejste na mši přítomni, zašlete, prosím, svůj dar buď na

bankovní účet příslušné farnosti, nebo jej v označené obálce hoďte do poštovní schránky

na faře v Rokytnici, případně pošlete do mých rukou po někom, kdo jde do kostela. 

30. neděle                                       

v mezidobí

ne 
1. 

11.

OHLÁŠKY 

V návaznosti na aktuální opatření v boji proti koronaviru jsme do farnosti dostali dopis 

otce arcibiskupa, který najdete v plném znění na mušli. Vybírám z něho povzbudivá

slova "Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie,"

jakož i výzvu věřícím, aby věnovali každý týden jednu hodinu eucharistické adoraci.  

Příležitost k adoraci a ke svátosti smíření máte i nadále denně v obvyklých večerních

hodinách. Čas pro nedělní svaté přijímání se rozšíří na 20 minut, začátek zůstává jako

dnes (8 - 10 - 12). Ve všední dny můžete eucharistii nově přijmout na závěr adorace.

Úmysly mší svatých zapsané v kaledáři intencí sloužím až do konce nouzového stavu

neveřejně, tj. maximálně za přítomnosti jedné osoby, která o to požádá. 

šechny mše svaté zapsané v kalendáři intencí 
jsou slouženy neveřejně

za přítomnosti max. 1 osoby.

Příležitost ke svaté zpovědi máte 
na požádání u pana faráře.

Svaté přijímání mimo mši se podává               
každý den kvůli odpustkům pro zemřelé. 



Z rozhodnutí papeže Františka bude letos kvůli pandemii koronaviru možné obdržet

plnomocné odpustky pro zemřelé každý den až do konce listopadu za podmínek,

které obvykle platí pouze pro slavnost Všech svatých. To znamená, že narozdíl od

nezbytného svatého přijímání není bezodmínečně nutná osobní návštěva hřbitova. K

získání odpustků tak postačí, když se věřící - který se nachází v milosti posvěcující -

pomodlí v jakémkoli kostele či kapli Otčenáš + Věřím, připojí nějakou prosbu za zemřelé a

modlitbu na úmysly Svatého otce. 

Osoby v karanténě mají možnost získat trpícím duším v očistci odpustky i bez zpovědi a

svatého přijímání, pokud mají kajícího ducha, přijímají Ježíše v Eucharistii alespoň

duchovně a ke svátostem chtějí jít hned, jakmile jim to bude možné.    

Dušičkovému tématu bude věnována také druhá "procházka světem víry" z cyklu farní on-

line katecheze. Článek se objeví na farní mušli dnes večer. Přibudou oi nové soutěžní

kvízy na prázdniny. Děkuji, že se nás snažíte sledovat a pomáháte k pochopení

křesťanské podstaty nadcházejících svátků mladé generaci.


