SDĚLENÍ FARNÍKŮM
18. 10. 2020
V současné době je zákaz hromadných akcí nad 6 osob.
Prosíme, abyste se přihlašovali na všechny bohoslužby. Od 12. 10., kdy byl počet snížen na 10, se
každý může přihlásit pouze 1x (dokud nebude řečeno jinak). Pro rezervaci na mše v Č. Kostelci
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. Můžete se také odhlásit. Přihlašování na další
týden bude k dispozici v pátek od 10:00. Během pátku dejte prosím prostor těm, kteří mají úmysl
mše svaté. Od soboty se můžete přihlašovat všichni, kteří od 12. 10. ještě na mši sv. nebyli. Vstup
do kostela bude dveřmi od silnice.
Kromě Boušína zůstávají časy bohoslužeb stejné. Na Boušín se můžete hlásit Marcelovi Dostálovi
(tel. 603 997 353). V Horní Radechové bude mše pouze pro rodinu, která má úmysl mše svaté,
opět nejvýše v počtu 6 lidí.
Pokyny o. biskupa: Všem, kdo se nebudou moci nedělní bohoslužby kvůli opatřením zúčastnit
je udělen dispens od povinné účasti. Pamatujme však na to, že rozhodně nejde o dispens od života
z víry a svátostí. Dávejme přednost přenosům živým, abychom utvářeli farní společenství
v konkrétním čase. Neposkytujme záznamy mší svatých.
Dle rozhodnutí o. biskupa nebude dnes sbírka na Papežské misijní dílo, která bývá na misijní
neděli. Náhradní termín bude ohlášen. Pokud byste chtěli přispět na farnost, můžete buď do
kasičky, která stojí uprostřed kostela nebo na účet číslo: 118 091 9309/0800. Děkujeme za Vaše
příspěvky. Dnes a každou neděli do odvolání bude v kostele příležitost přijmout svátost
eucharistie od 10:30 do 11:30 v kostele a na faře a od 15:30 do 17:00 pouze v kostele. Prosíme,
abyste respektovali, že maximální počet osob najednou v kostele je 6. Vstup bude vchodem od
silnice. Doporučujeme přijímání Eucharistie na ruku. V 18:00 bude v kostele modlitba růžence se
zaměstnanci Charity, kterou můžete sledovat pouze přes kameru.
Tento týden budou změny v adoračních dnech.
Ve čtvrtek 22. 10. dopoledne od 9:00 do 11:00 bude přidána adorace a možnost svátosti smířeni.
O. Zdeněk zpovídá od 9:00 do 10:00 a o. Miloslav od 10:00 do 11:00.
V pátek 23. 10. bude kostel otevřen k adoraci od 15:00 do 17:30 (od 16:00 bude možnost svátosti
smíření, zpovídá o. Zdeněk) a od 19:00 do 21:00 (zpovídá o. Miloslav).
V sobotu 24. 10. bude pouze adorace od 15:00 do 17:30. Ti, co by chtěli hlídat při adoraci (po
půlhodinách), ať se ozvou pastorační asistentce (tel. 739 315 199). Volná místa na hlídání jsou
vyznačena na webových stránkách v sekci „Aktuality“. Všem dobrovolníkům děkujeme. Ostatní
mohou přijít kdykoli v těchto časech. Jen prosíme, abyste respektovali, že maximální počet osob
v kostele je 6 najednou.
Ze soboty na neděli se změní letní čas na zimní. Ve 3:00 se čas posune na 2:00.
Děkujeme všem, kteří se starají o webové stránky farnosti.
Na stolku u sv. Antonína je nový Cyrilometodějský kalendář za 89,- Kč a roušky k dispozici pro ty,
kteří zapomněli, 6 Kč za kus.
Do konce října nebude výuka náboženství.

