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Vláda nařizuje pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou 
členů jedné domácnosti. Proto MŠE NEJSOU PŘÍSTUPNÉ VEŘEJNOSTI a je možné je 
SLEDOVAT POUZE PŘES FARNÍ WEB: www.farnostck.cz. 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 ve 20:00 bude růženec, který je možný sledovat online. Prosíme ochotné rodiny, které 

by měly jedinečnou možnost vést růženec       v neděli 15. 11. a 22. 11, aby se přihlásily 
pastorační asistentce. Mše s úmyslem za farníky bude odsloužena o. Miloslavem soukromě 
v sobotu.  

Ve čtvrtek 12. 11. mše pro děti s kytarovým doprovodem. Kdo by chtěl hrát na této mši, ať 
se přihlásí Janě Pokorákové (tel. 608 069 491). Všem ochotným hráčům děkujeme!    

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. 

Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat plnomocné odpustky pro zemřelé 
prodloužena na celý měsíc listopad. Více informací na farním webu a na nástěnce v zádveří 
kostela. 

Termíny svatého přijímání, adorace a zpovědi jsou na webu farnosti a na nástěnce v zádveří 
kostela. 

Při SVATÉM PŘIJÍMÁNÍ prosíme, abyste respektovali maximální počet 2 osoby v kostele, 
s výjimkou členů jedné domácnosti. Doporučujeme přijímání Eucharistie na ruku.  

Na ADORACI se prosím rezervujte na farním webu na hlavní stránce vpravo nahoře 
„Rezervace“, popř. můžete telefonicky přes pastorační asistentku (739 315 199) či 
o. Miloslava. Můžete se zapsat na 1x15 minut nebo 2x15 minut. Na každých 15 minut jsou 
2 rezervační místa. Členů jedné domácnosti může být více, jen prosíme zarezervujte si obě 
místa v daném čase. Pokud se budete přihlašovat jako jedna osoba, pište prosím svoje jméno 
jen do jednoho rezervačního místa. Druhé místo zůstane volné pro další osobu. Děkujeme!  

ZPOVÍDAT se bude v sakristii. Do sakristie se bude chodit pouze venkem. Chtěli bychom Vás 
poprosit, abyste si rezervovali místo ke zpovědi, nejlépe na farním webu „Rezervace“, popř. 
můžete telefonicky přes pastorační asistentku (739 315 199) či o. Miloslava. 

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. 

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 akolytům, kteří pomáhají s podáváním svatého přijímání. 


