Římskokatolická farnost u kostela sv. Vavřince Brno - Komín

POŘAD BOHOSLUŽEB
V týdnu od 29. října do 5. listopadu
Den
Ne

Liturgická oslava

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Hodina

Komín:

7.00
Jundrov:

8.30
Komín:

10.00
Po

Pondělí 30. týdne v mezidobí

Bohoslužby

Za farníky.
Za Veroniku Sládkovou, prarodiče Sládkovy
a Davidovy.
Za manžela, dvoje rodiče a celou zemř.
přízeň.

18.00 Za rodiče, na poděkování za dar života, víry
a svatého křtu.

Út

Úterý 30. týdne v mezidobí

St

SLAVNOST VŠECH
SVATÝCH

Čt

Památka všech věr ných
zemř elých

Pá

Pátek 30. týdne v mezidobí

od 15.00 Výstav Svátosti Oltářní + možnost zpovědi
v 17.30 Společná adorace a svátostné požehnání
18.00 Na daný úmysl.
7.00 Za zemřelé biskupy a kněze naší diecéze.
18.00 Za všechny věrné zemřelé.
19.00 Za + kněze, kteří sloužili v naší farnosti.

18.00

Mše svatá o Nejsv. Srdci Ježíšovu

(1. pátek v měsíci)
So

Ne

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za zemř. manžele Rozkopalovy a duše v
očistci.

7.00
Za rodiny Bartákovu a Jirátkovu.
Komín:

7.00

Za zemř. Lucii Matějovou.

Jundrov:

8.30

Za farníky.

Komín:

10.00 Za živou i zemřelou rodinu.
15.30 Pobožnost na hřbitově s výkropem.
Ve stř edu nebudou úř ední hodiny. Místo nich budu od 15,00 do 17,30 zpovídat - ve zpovědnici v kostele. J e to současně
také ador ační den naší far nosti. Po celou dobu od 15,30 bude vystavena Euchar istie. Nezapomeňte se př ijít poklonit
svátostnému Spasiteli.
Ve stř edu 1.11. odpoledne a ve čtvr tek 2.11. po celý den je možno získat př i návštěvě kter éhokoli kostela plnomocné
odpustky (př ivlastnitelné pouze duším v očistci). Kr omě tř í obvyklých podmínek (zpověď, sv. př ijímání, modlitba na
úmysl sv. otce) je podmínkou pomodlit se př i návštěvě kostela Otčenáš a Vyznání vír y.
Od 1.11. do 8.11. je možno získat po splnění shor a uvedených tř í podmínek plnomocné odpustky pr o duše v očistci,
navštíví-li někdo hř bitov a tam se tř eba jen v duchu pomodlí za zemř elé.
(V ostatních dnech v roce lze takto získat odpustky částečné.)

