
SDĚLENÍ FARNÍKŮM 
23. 10. 2022 

Zpověď – rozpis zpovědí před Dušičkami je na webu farnosti a na nástěnce. Na zpověď na faře je 
nutná rezervace. 

Misijní neděle – 23. 10. po mších bude sbírka na misie. Od 8:00 do 11:00 před kostelem sv. 
Jakuba bude možnost podpořit misie zakoupením koláčů. Kdo by se chtěl zapojit pečením koláčů, 
může upečené věci přinést v sobotu 22. 10. od 17:00 do 19:00 na faru. Prosíme, abyste upečené 
věci již zabalili a tím připravili k prodeji. Předem děkujeme.  

Komorní koncert – v neděli 23. 10. v 17:00 na Boušíně. Více informací na webu a na nástěnce 
v kostele. 

Růženec – neděle 23. 10. v 18:00 povedou „mladé maminky“. V neděli 30. 10. v 18:00 v kostele 
sv. Jakuba povedou růženec biřmovanci. Zváni jsou všichni biřmovanci, nejen ti, co byli osobně 
osloveni k vedení. V neděli 30. 10. v 15:00 bude růženec i na Boušíně. Více informací na nástěnce 
a na lístečkách vzadu v kostele. Srdečně jste zváni k modlitbě no obou místech. 

Adorace – středa 26. 10. od 19:00 do 20:00 v kostele sv. Jakuba. Děkujeme všem, kdo se zapíší 
na hlídání.  

Plnomocné odpustky – v týdnu od 25. 10. je možné získat plnomocné odpustky pro duše 
v očistci, pokud z vážných důvodů nemůžete navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. 11. 
Podmínky pro získání odpustků jsou: 1. svátost smíření v blízké době, 2. přijetí eucharistie, 3. 
modlitba na úmysl Svatého otce, 4. vyloučení náklonnosti k hříchu, 5. při návštěvě hřbitova 
modlitba za zemřelé (kromě 1. a 2. 11. při návštěvě kostela modlitba Otčenáš a Věřím v Boha). 

Posun času – neděle 30.10. končí letní čas a v noci si hodiny posuneme ze 3:00 na 2:00.  

Pomoc Ukrajině – 11. 11. je možné do hospice přinést věci potřebné na Ukrajině. Seznam věcí je 
na nástěnce. 

 


