SDĚLENÍ FARNÍKŮM
4. 10. 2020
Do 20. 10. nebude o. Zdeněk ve farnosti. Během té doby nebudou úřední hodiny. O. Miloslava
zastihnete po mši sv. nebo mu můžete zavolat či napsat.
Dnes 4. 10. bude v Červeném Kostelci mimořádná farní sbírka na nové klávesy (jejich koupi
schválila ekonomická rada 24. 6. 2020, cena 16 500 Kč) a na doplnění ozvučení kostela (mikrofon
a mixážní pult, schváleno 18. 2. 2020, cena bude cca 14 000 Kč). Při všech mších bude žehnání
maminkám, které očekávají narození dítěte. Od 18:00 bude v kostele rozjímavá modlitba růžence
se společenstvím rodin s malými dětmi. Další neděle bude místo růžence večerní mše sv..
V na stolku u sv. Antonína jsou ještě nějaké věci, které v kostele někdo zapomněl (roušky,
deštníky, brýle...). Dnes naposledy jsou k volnému rozebrání a pak už nebudou☺. Na stole jsou
také k dispozici roušky pro ty, kteří zapomněli, 6 Kč za kus.
S účinností od pondělí 5. 10. 2020 přijala vláda ČR krizové opatření, ve kterém se omezuje účast
na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše 100 osob, a osoby, které se bohoslužby účastní, se
převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků,
a v průběhu bohoslužby se nezpívá.
Oproti běžnému režimu jsme na tento týden přidali mše sv. v sobotu v 18:00 (s nedělní platností)
a v neděli v 11:00 a v 18:00. Na mše sv. v Č. Kostelci je nutné se přihlašovat pouze na ty, které jsou
uvedené v tabulce na farním webu (čtvrtek večer, pátek večer, sobota večer a neděle všechny
mše sv.). Ostatní mše sv. jsou přístupné bez rezervace.
Pro rezervaci prosíme využívejte formulář na farním webu (na hlavní stránce vpravo nahoře),
popř. se přihlašujte přes své příbuzné a známé, kteří mají přístup k internetu. Můžete také o této
možnosti informovat ty, kteří nemají přístup na internet. Pouze vy (a kněží) uvidíte jména, která
jste přihlásili. Můžete se také odhlásit. Kromě jáhnů, kostelníků a příp. varhaníků, kteří by
preludovali, se prosíme přihlašujte všichni (i případní ministranti, kterých může být u oltáře nejvíc
12).
Obětní dary se nebudou nosit v průvodu. Děti budou dostávat křížky jen při svatém přijímání.
Doporučujeme přijímání Eucharistie na ruku. Akolyté a jáhni budou podávat pouze na ruku. Kněz
obojím způsobem podle přání přijímajícího.
Ze Rtyně a Malých Svatoňovic nám přišla zpráva, že kapacity kostelů (100 osob) tam jsou
naplněny.
Od 3. 10. do odvolání uděluje biskup Jan dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté těm, kteří
mají příznaky onemocnění Covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění, kteří jsou
v povinné karanténě, kteří se dobrovolně izolují ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové
skupiny, ochrana druhých)… Více informací na farním webu a nástěnce.
Pokud budou v našem okrese zavřené střední školy, nebude výuka náboženství pro starší
středoškoláky, která bývá ve čtvrtek v 18:30.
V pátek 9. 10. bude při večerní mši pomazání nemocných. Zájemci se mohou zapisovat do tabulky
u sv. Antonína.
Kdo byste chtěl dodat květiny na výzdobu kostela, v zádveří kostela bude každý pátek připraven
kýbl s vodou od 8:00 do 17:30. Děkujeme.

