SDĚLENÍ FARNÍKŮM
25. 10. 2020
Od 22. 10. vláda zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky. Nařizuje pobývat na veřejně
přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů jedné domácnosti. Proto od 22.10. MŠE
NEJSOU PŘÍSTUPNÉ VEŘEJNOSTI a je možné je SLEDOVAT POUZE PŘES FARNÍ WEB: www.farnostck.cz.
Další výjimky jsou účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob a návštěvy hřbitova.
O. biskup uděluje všem dispens od povinné účasti na nedělní mši sv.
Dnes bude v kostele i na faře příležitost přijmout svátost eucharistie od 10:30 do 11:30 a od 15:30 do 17:00.
Vstup bude vchodem od silnice. Počítáme, že podobně to bude i příští týden, ještě to ale upřesníme.
Doporučujeme přijímání Eucharistie na ruku. V 18:00 bude v kostele modlitba růžence, kterou je možné
sledovat pouze přes webové kamery.
Tento týden bude ZMĚNA. Zpovídání a adorace bude ve středu ne ve čtvrtek. V pátek bude zpovídání
a adorace stejně jako minulý týden. V sobotu bude adorace i zpovídání. Zpovídat se bude v sakristii a chodit
ke zpovědi se bude pouze venkem. Chtěli bychom Vás poprosit, abyste si rezervovali místo ke zpovědi,
nejlépe na farním webu (tam, kde jste si rezervovali místa na mše sv.), popř. můžete telefonicky přes
pastorační asistentku (739 315 199) či o. Miloslava.
Ve středu 28. 10. dopoledne od 9:00 do 11:00 bude adorace a možnost svátosti smíření. O. Zdeněk zpovídá
od 9:00 do 10:00 a o. Miloslav od 10:00 do 11:00.
V pátek 30. 10. bude adorace a možnost svátosti smíření od 15:00 do 17:30 (od 15:00 do 16:15 zpovídá
o. Miloslav, od 16:15 do 17:30 zpovídá o. Zdeněk) a od 19:00 do 21:00 (zpovídá o. Miloslav).
V sobotu 31. 10. bude adorace a možnost svátosti smíření od 15:00 do 17:30 (od 15:00 do 16:15 zpovídá
o. Miloslav, od 16:15 do 17:30 zpovídá o. Zdeněk). V sobotu také odslouží o. Miloslav soukromě mši
s nedělním úmyslem za farníky.
Rezervace na hlídání při adoraci bude teď po 15 min. Ti, co by chtěli hlídat, 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
maximální počet 2 osob v kostele, s výjimkou členů jedné domácnosti. Proto prosíme, aby si rodiny
rezervovaly místa na hlídání, aby ostatní věděli, že se do kostela v daný čas už nedostanou (na farním webu
se objeví „obsazeno“). A ti, kdo chtějí adorovat delší dobu, se prosím také napište na hlídání. Děkujeme!
Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat plnomocné odpustky pro zemřelé prodloužena na celý měsíc
listopad. Více informací na farním webu.
V neděli 1. 11. bude mše pouze v 9:00 a na závěr mše sv. bude žehnání maminkám, které očekávají narození
dítěte. Nebude plánovaná modlitba ve hřbitovní kapli a výkrop hřbitova. Modlitba za ty, kteří zemřeli tento
rok bude při večerní adoraci ve 20:00 v kostele sv. Jakuba. Bude možné ji sledovat online na farních
stránkách.
V pondělí 2. 11. kněz sám projde hřbitov a provede výkrop hřbitova.
Papíry „Nedělní liturgie“ na neděli předchozí i následující jsou k dispozici v zádveří kostela, které je každý
den otevřené.
Kněží jsou v současné době k dispozici lidem především po telefonu nebo prostřednictvím internetu. Pokud
budete cokoli potřebovat, nebojte se ozvat.
Naši biskupové vyzývají spojit se každý večer ve 20:00 k modlitbě Růžence za ukončení epidemie, za všechny
nemocné a jejich ošetřovatele a za pomoc pro všechny zasažené.
Děkujeme všem, kteří se starají o farní web, dále také varhaníkům, pastorační asistentce, která je důležitou
kontaktní osobou, a také všem členům pastorační rady, kteří s o. Miloslavem řeší potřebné změny.

