Farní ohlášky – neděle 24. října 2021
1. Liturgický kalendář:
• Dnes slavíme 30. neděli v mezidobí, tzv. misijní neděli.
• V týdnu si připomeneme:
o Ve čtvrtek svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.
• Příští neděle je 31. v liturgickém mezidobí.
2. Protože dnes slavíme misijní neděli, celá dnešní sbírka je určena na podporu misií
prostřednictvím Papežských misijních děl.
3. Od pondělí 25.10. platí nové nařízení vlády, že ve všech vnitřních prostorách máme
povinnost nosit respirátory, pokud je rozestup mezi nečleny domácnosti menší
než 1,5 metru. Toto nařízení neplatí pro celebranta, lektory, zpěváky sboru při
výkonu jejich činnosti. Dosud nošení respirátorů v kostele nebylo striktně povinné.
Nyní je. Ve všední den je rozestup možný, v neděli podle rozestupu.
4. Ukončil jsem sbírku na letošní etapu lavic, jednak je financování pokryto, pak prosím
o modlitbu na úmysl, aby truhlář stihl do konce roku. A místo toho vybíráme na
nové ozvučení kostela. Přispívat můžete na účet farnosti nebo do označené kasičky.
5. Tuto středu se při večerní mši svaté v Bousově koná udílení svátosti pomazání
nemocných. V Sobotce tato příležitost bude při páteční večerní mši svaté.
6. Pokusím se zajistit mimořádné slavení poutní mše svaté v kostele ve Vlčím Poli ve
čtvrtek. Pokud se podaří domluvit s městem, čas by byl upřesněn na internetu a na
facebooku nejpozději ve středu večer.
7. Již od pondělí 25. 10. můžeme po vykonání modlitby za zemřelé na hřbitově
získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci za obvyklých podmínek (svaté
přijímání ten den, sv. smíření v okruhu několika dní, modlitba na úmysl papeže,
nemít zalíbení v žádném hříchu).
8. Upozorňuji na změnu času z letního na zimní ze soboty na neděli.
9. Pobožnost za zemřelé na hřbitovech se koná v Dolním Bousově v sobotu 30.10.
v 15.00 a v Sobotce 2. 11. v 15.00 hod. Na ostatních místech podle seznamu.
10.Náboženství se začne vyučovat až od středy 3. listopadu. Omlouvám se za toto
velké prodlení.
11.Před večerní bohoslužbou (45 minut) se konají pravidelné eucharistická adorace –
ve středu v Dolním Bousově, v pátek v Sobotce. Využívejme těchto příležitostí
k naslouchání Kristu.
12.Sbírky z minulé neděle: Ohlášeny v kostele.
Děkuji za vaše modlitby, péči o kostel a za vaše finanční i věcné dary.
Požehnaný týden.

