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  POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2019 

Neděle 27. 10. Slavnost VÝROČÍ 
POSVĚCENÍ KOSTELA 

11,00 Za farníky. 

Pondělí 28. 10. Svátek sv. Šimona a Judy, 
apoštolů 

  

Úterý     29. 10.  Památka bl. Marie Restituty 
Kafkové, panny a mučednice 

  

Středa 30. 10.  17,00 Za Martu Rodkovu, rodiče, celou přízeň 

a za rodinu Mašterovu. 

Čtvrtek 31. 10.    

Pátek 1. 11. Slavnost VŠECH SVATÝCH 
– doporučený svátek 

19,00 Za Františka Slatinského, manželku, 

syna Františka, za rodiče Nedvědických 

a za Jaroslava a Josefa Cejpkovy. 

Sobota 2. 11. Vzpomínka na všechny věrné 
zemřelé  

10,00 Za zemřelé farníky a za duše, na které 

nikdo nepamatuje. 

Neděle 3. 11. 31. neděle v mezidobí 11,00 Za rodiče Livinských, syna Josefa, duše 

v očistci a za Františka Vávru. 
 

Při sbírce na misie se vybralo 2246,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 
 

Dnes odpoledne od 13.30 hod. proběhne v tělocvičně ve Valči 4. ročník florbalového 

turnaje „Cylinder cup“. Večerní sportování z důvodu konání turnaje odpadá. 
 

Ve středu 30. října bude dopoledne možnost návštěvy nemocných. 
 

Mše svatá je tento týden i v pátek na slavnost Všech svatých v 19.00 hod. a v sobotu na 

památku Všech věrných zemřelých v 10.00 hod.¨ 
 

Odpoledne 1. 11. a celý den 2. 11. je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat 

plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek 

(zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě 

kostela Modlitbu Páně a Vyznání víry.  Od 1. 11. do 8. 11. je možno získat po splnění tří 

obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, 

navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech 

lze takto získat odpustky částečné. 
 

Na první sobotu do Hlubokých Mašůvek tentokrát nebude vypraven autobus, protože jsou 

„Dušičky“. Pojede však na první sobotu v prosinci. 
 

Dušičková pobožnost na hřbitově bude příští neděli 3. listopadu ve 15.30 hod. 
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