
30. neděle v mezidobí 

ve farnostech Brankovice, Chvalkovice a Hvězdlice 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB: 

Neděle 

24. října 

2021 

30. neděle v mezidobí 

Den modliteb a sbírka  

na misie 

8.15 STARÉ HVĚZDLICE – Za svěřený lid 

9.30 CHVALKOVICE – Za z. Josefa a Marii Sigmundovi, dcery  

                                           a vnuka Oldřicha 

11.00 BRANKOVICE – Za naše dobrodince a duše v očistci 

14.00 – 14.45 BRANKOVICE – slavení svátosti smíření  

                                              (zpovídají Hanák, Kohoutek a Slavíček) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

   

Pondělí 

25. října 

 15.00 NOVÉ HVĚZDLICE – pohřeb paní Marie Němcové 

Úterý 

26. října 

 15.00 NOVÉ HVĚZDLICE – DD – Za klienty a personál domova 

17.00 STARÉ HVĚZDLICE – bohoslužba nebude 

Středa 

27. října 

 17.00 CHVALKOVICE – Na dobrý úmysl                                                                                                                                                

Čtvrtek 

28. října 

Sv. Šimona a Judy, apoštolů 

                                      svátek 

? 13.00 BRANKOVICE – pohřeb pana Jaroslava Janalíka 

17.00 NEMOCHOVICE – Na dobrý úmysl                                                                                                                                                                                                           

18.30 BRANKOVICE – bohoslužba nebude                                                                                                                                                                                               

Pátek 

29. října 

Bl. Marie Restituty Kafkové, 

panny a muč. 

                                  památka 

 

Sobota 

30. října 

Sv. Marcela  

   Neděle 

31. října 

2021 

31. neděle v mezidobí 

Konec letního času!!! 

8.15 STARÉ HVĚZDLICE – Za svěřený lid 

9.30 CHVALKOVICE – Za zem. Hedviku a Oldřicha Jabůrkovy  

                                           a celou živou a zem. rodinu 

11.00 BRANKOVICE – Za Františku, Oldřicha a syna   

                                          Vernerovy a c. ž. a z. rodinu 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    

 

„Modlitba růžence vyjadřuje svými střídmými prostředky hloubku  

celého křesťanského poselství ...“ – sv. Jan Pavel II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  

ČÁSTEČNÉ ROZVOLNĚNÍ OPATŘENÍ PŘI BOHOSLUŽBÁCH: Od pondělí 26. 4. se může v kostele 

zpívat a zdravit pozdravením pokoje podáním ruky mezi členy 1 domácnosti. Prosím, i nadále noste 

respirátory FFP2 nebo nanoroušky. Lidé, kteří spolu netvoří 1 domácnost, tak musí sedět v lavicích od sebe 

v rozestupu min. 2 metry. Počet účastníků bohoslužby není omezen tedy počtem, nýbrž skutečným počtem 

osob, které dodrží rozestupy všemi směry, pokud tedy nejsou z 1 domácnosti. Děkuji moc za dosavadní 

dodržování pravidel a vzájemnou ohleduplnost do budoucna. 

BESEDA S JIŘÍM PAVLICOU: Společnost Katol. domu v Bučovicích zve na povídání o hudbě, o lásce, o 

životě … se známým muzikantem a hudebním skladatelem Jiřím Pavlicou do sálu KD v pátek 5. 11. v 19 h. 

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY: Pro spásu duší zemřelých je možné získat plnomocné odpustky od 1. do 8. 

11. za splnění obvyklých podmínek (měsíční zpověď, svaté přijímání a modlitba za zemřelé na hřbitově). 

Kdo by nezvládl v tom klasickém dušičkovém termínu navštívit hřbitov, tak to může zvládnout v předtermínu 

od 25. 10. do 31. 10. 


