
11.10.2020 - 18.10.2020

8:00 Beňov

9:30 Stará Ves

11.10.2020 11:00 H.Moštěnice

Beňov

18:00 Stará Ves

12.10.2020 H.Moštěnice

Beňov

Stará Ves

13.10.2020 H.Moštěnice

18:00 Beňov

Stará Ves

14.10.2020 H.Moštěnice

Beňov

Stará Ves

15.10.2020 18:00 H.Moštěnice

Beňov

Stará Ves

16.10.2020 H.Moštěnice

Beňov

Stará Ves

17.10.2020 8:00 H.Moštěnice

8:00 Beňov

9:30 Stará Ves

18.10.2020 11:00 H.Moštěnice

Sbírka minulé neděle

Sv.Hedviky    

řeholnice

Památka 

sv.Terezie od 

Ježíše,        

panny a 

učitelky církve

 Sv.Bruna     

kněze

Sv.Radima

28.Neděle v 

mezidobí

Sv.Kalista I.,   

papeže a 

mučedníka

Za + Hedviku a Vojtěcha Bělařovy,ž a + rodinu

Za ž a + občany Staré Vsi a Přestavlk

 Za farníky

29.Neděle v 

mezidobí

Památka 

sv.Ignáce 

Antiochijského 

biskupa a 

mučedníka

Na úmysl dárce

Čtvrtek

Sobota

Pondělí

Úterý

Středa

Neděle

Neděle

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B

Za +manžela,rodiče,sestru,duše v očistci

Pátek

ve farnostech Horní Moštěnice, Beňov, Stará Ves

Za + Josefa a Annu Zmeškalovy,rodiče,sourozence,ž a + rodinu

Za  farníky

Za  dárce a dobrodince našich farností

Na úmysl dárce

Na úmysl dárce

1150,-Kč 1270,-Kč 1580,-KčBeňov: Stará Ves: Horní Moštěnice:

od 12.10. - max 10 osob na bohoslužbách 



Olomoucký arcibiskup Jan Graubner zveřejnil svůj list všem farnostem arcidiecéze, v němž reaguje na aktuální 

vládní opatření proti šíření koronaviru.

Drazí bratři a sestry,
z rozhodnutí vlády ČR platí od pondělí 12. října 2020 nová hygienická opatření, která kromě jiného omezují počet 
účastníků na bohoslužbách jen na deset účastníků, kromě těch, kteří ji vedou. To znemožňuje účast na mši svaté 
většině věřících. Nenadávejme, ale ptejme se: co nám tím chce Bůh říci? Jestli před námi zavře nějaké dveře, snad 
chce, abychom se podívali, že už nám otevřel jiné. Nedejme se zastavit, ale nechoďme hlavou proti zdi. Proto 
prosím o následující:

Obnovte přenášení bohoslužeb, jak jste to dělali už při jarní vlně pandemie.

Kostely nechejte otevřené a využijte k soukromé adoraci před vystavenou Nejsvětější svátostí. Délku každodenní 
adorace stanovte podle počtu farníků tak, aby se většina mohla vystřídat alespoň jednou za týden při počtu 
adorátorů do povolených deseti lidí, kteří se předem zapíší. Pro adoraci je vhodné připravit nějaké pomůcky.

Podle výzvy Stálé rady ČBK ze dne památky Panny Marie Růžencové se modleme posvátný růženec na úmysl 
ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, 
který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se 
můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách.
Z
a dodržení hygienických opatření pokračuje služba zpovědníků i podávání svatého přijímání jednotlivcům.

Plánovaná sbírka na misie se nekoná, bude určen náhradní termín.
Kéž z této zkoušky vyjdeme obnoveni a posilněni. Každému z vás ze srdce žehná
+ Jan Graubner,

arcibiskup olomoucký


