
 
Neděle – 1.11.2020 
SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 
 
1. čtení – Zj 7,2-4.9-14 

Žl To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine   
2. čtení –1 Jan 3,1-3 

Evangelium – Mt 5,1-12a 
    Radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu!  
 
 Svátky v týdnu:  

• V pondělí je památka zesnulých 
• Ve středu je památka sv. Karla Boromejského 
• V sobotu si připomeneme 28 let od převzetí arcidiecéze  

Mons. Janem Graubnerem. 
Co se událo: 

• Děkuji těm, kteří se starají o hřbitovní kapli sv. Anny, za vyčištění 
okapů a svodů. Též velmi děkuji za vyčištění ucpaného kanálu.  

Farnost oznamuje: 
• Po dobu vládních nařízení nebudou veřejné mše svaté. 
• Též nebudou společné dušičkové pobožnosti. 
• Úmysly mší svatých budou odslouženy soukromě. 
• Dnes je výměna růžencových lístků – pokračujte, prosím, 

dalším následujícím desátkem růžence.  Kartičky se budou 
měnit, až to bude možné. 

• Obrázky pro děti, které se rozdávají v neděli, najdete v předsíni 
kostela. 

V měsíci listopadu bude ještě otevřená lurdská kaple 
 od 9hod do 16:30hod. 

Zprávy z děkanátu: 
• Na stránkách hranického děkanátu www.farnost-hranice.cz je nová 

záložka „Candela“,na které naleznete inspiraci pro Váš duchovní 
život a důležité informace o dění ve farnostech. 
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Infolist farnosti 

Drahotuše 
Telefon 603 314 038  



Informace o možnostech získání odpustků v době pandemie: Zkrácený 
text z dekretu Apoštolské penitenciárie. 
• a.-- plnomocný odpustek v případě těch, kdo zbožně navštíví 

hřbitov a pomodlí se, byť jen vnitřně, za zesnulé, spojený obvykle jen s 
jednotlivými osmi dny od 1. do 8. listopadu, může být pro užitek 
věřících přenesen na dalších až osm dnů v rámci měsíce listopadu, 
které nemusejí následovat bezprostředně za sebou — jednotliví věřící 
si mohou tyto dny svobodně vybrat. 

•  b. -- plnomocný odpustek spojený se Vzpomínkou na všechny 
věrné zemřelé 2. listopadu může být v případě těch, kdo zbožně 
navštíví kostel nebo kapli a tam se pomodlí Otče náš a Věřím, 
přenesen nejen na předcházející či následující neděli nebo na slavnost 
Všech svatých, ale i na jiný den v rámci měsíce listopadu, 
jednotliví věřící si mohou tento den svobodně vybrat. Lidé staří, 
nemocní a všichni, kdo z vážného důvodu nemohou vycházet z domu, 
např. na základě zákazů, aby se věřící na posvátných místech 
neshromažďovali ve větším počtu, budou plnomocného odpustku moci 
dosáhnout za podmínky, že se v duchu připojí k těm, kteří výše 
zmíněné zbožné návštěvy vykonají, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a 
mají úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky 
(svátostné vyznání hříchů, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl 
nejvyššího pontifika) , když se před jakýmkoliv zobrazením našeho 
Pána Ježíše Krista nebo blahoslavené Panny Marie zbožně pomodlí 
modlitby za zemřelé (např. ranní chvály a nešpory oficia za zemřelé, 
růženec, korunku Božího milosrdenství a další modlitby za zemřelé, 
které jsou věřícím velmi drahé), nebo budou číst evangelní úryvek z 
liturgie za zemřelé jako duchovní četbu, nebo vykonají skutek 
milosrdenství a obětují přitom dobrotivému Bohu bolesti nebo nesnáze 
svého života. 
 

Co se děje v diecézi: 
• Aktualizovaný přehled bohoslužeb v katedrále sv, Václava , včetně 

odkazu na přímé přenosy bohoslužeb na kanálu YouTube naleznete 
na www.katedralaolomouc.cz 

 
• Noe nabízí: Sobota 7.11. ve 12.30 Uzdrav naši zem s Markem O. 

Váchou. 


