
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST  

SV. MARTINA V JÁMÁCH 

25. – 1. LISTOPADU 2020 

25 NE 30. neděle v mezidobí  
1 NE Slavnost Všech svatých 

 

Evangelium z neděle 25. 10. najdete u sv. Matouše, ve 22. kapitole, verše 34 až 40.

Od 22. října (do odvolání) je dovolena pouze individuální duchovní péče.  

Domluvit se (na duchovní rozhovor, svátost smíření, sv. přijímání, svátost pomazání 

nemocných) můžete na tel.: 603 809 888 (o. Vojtěch), 734 598 064 (o. Slavomír). 

NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH:  obvyklá domácí návštěva nemocných (každoměsíční) je 

pozastavena a bude jen na požádání (bez pozvání kněz za nemocným nepřijde).     

 POKUD BUDETE POTŘEBOVAT KNĚZE PRO NĚKOHO, KDO JE V NEMOCNICI, 

pamatujte, že v nemocnici v Novém Městě n. M. je zákaz návštěv. Proto je nejrychlejším 

řešením kontaktovat otce Sylwestra Jurczaka (mobil: 733 741 473), který plní službu 

kněze v nemocnici a který vám poradí, jak postupovat.      

Bohoslužby od 22. října 2020 

Mše svaté v Jámách a ve Slavkovicích budou slouženy v obvyklých hodinách, budou však 

slouženy neveřejně. 

Přistoupit ke svátosti smíření bude možné:  kdykoliv po individuální telefonické dohodě  

v Jámách: v sobotu 31. října od 14.00 do 17.00.  ve Slavkovicích: každou sobotu a neděli od 

14.00 do 17.00; každou 1. a 3. sobotu od 10.00 do 17.00. Do odvolání zpovídáme v Jámách i ve 

Slavkovicích v kostele, proto v době zpovědí může být v kostele s knězem jen jedna osoba. 

Při čekání na zpověď před kostelem je potřeba dodržet aktuální vládní nařízení. 

Přistoupit ke svatému přijímání bude možné:  

 kdykoliv po individuální domluvě  

 od 1. do 8. listopadu v kostele v Jámách: od 17.00 – 18.00 hod.  

 v ostatní dny listopadu (dokud nebude stanoveno jinak): v kostele v Jámách i v kostele ve 

Slavkovicích přede mší sv. (kněz podá přijímání a potom bude neveřejná mše sv.) 

Pro přijetí sv. přijímání vstoupí do kostela vždy jen jeden věřící. Až z kostela odejde, 

může do chrámu vejít další. 

K individuální modlitbě, mimo dobu bohoslužeb, jsou kostely otevřené:  v Jámách: každý den 

od 10.00 do 18.00 hod.;  ve Slavkovicích: v pondělí zavřeno; úterý–čtvrtek: od 8.00 do 18.00 

hod.; pátek: od 8.00 do 15.00 hod.; sobota: zavřeno kvůli zpovídání; neděle: od 11.30 do 14.00 

hod. (od 14.00 hod. zavřeno kvůli zpovídání). 

Každý den ve 20.00 hodin  

spojme se v modlitbě růžence. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POŘADY BOHOSLUŽEB – ÚMYSLY: 25. – 1. LISTOPADU 2020 

Jámy 

25 NE 8.30 Za farnost 

27 ÚT 18.00 Za Marii a Bohuslava Mičkovi a Boží požehnání a ochranu pro 
celou rodinu 

28 ST 18.00 Za živou a zemřelou rodinu Vondrákovu 

29 ČT 18.00  

30 PÁ 18.00  

1 NE 8.30 Za farnost 

 

Slavkovice 

25 NE 10.30 Za rodinu Peňázovu a Janovu 

25 NE 17.00 Za farnost 

30 PÁ 16.00 Kniha milosrdenství 

31 SO 17.00 Za Václava Kučeru, sourozence a rodiče 

1 NE 10.30  
1 NE 17.00  

 

  ⚫ Tel.: 566 502 855 – 857, 603 809 888, www.farnostjamy.cz 

Plnomocné odpustky pro duše v očistci v roce 2020 

 Každý rok od 1. do 8. 11. můžeme získat osm plnomocných odpustků pro duše v očistci. V ČR 

lze těchto osm odpustků získat už od 25. 10. do 1. 11. (pokud někdo nemůže v listopadu). 

V roce 2020, z důvodu pandemie, lze odpustky získat po celý listopad. Znamená to, že do konce 

listopadu si můžete zvolit osm dní (nemusí jít po sobě) a tyto dny získat osm odpustků. 

 Obvyklé podmínky k získání těchto odpustků jsou: být ve stavu milostí (sv. zpověď), pokaždé 

přijmout sv. přijímání, pomodlit se na úmysly Sv. otce, navštívit hřbitov a pomodlit se za 

zemřelé, nemít zalíbení v hříchu.   

 V roce 2020 senioři, nemocní a všichni, kdo z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště 

kvůli omezením spojeným s pandemií, mohou získat tyto odpustky na dálku. Stačí, pokud se 

v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu s úmyslem splnit, 

jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysly 

Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé. Mohou to 

být např. růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se 

věřící obvykle modlí, nebo vykonání skutku milosrdenství, obětování Bohu bolestí a útrap 

vlastního života.  

 


