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FARNÍ OHLÁŠKY
25. října – 1. listopadu 2020
Slavíme 30. neděli v liturgickém mezidobí. Ve středu je svátek svatých Šimona a Judy, příští
neděli je Slavnost Všech svatých.
Nové opatření vlády ze dne 21. října 2020 č. 1078 omezuje volný pohyb osob na nezbytné
minimum a povoluje pouze individuální duchovní péči.
MŠE SVATÉ BUDOU NA ZADANÉ ÚMYSLY SLAVENY NEVEŘEJNĚ. Nedělní mše svaté v
9.00 z našeho kostela budou i nadále přenášeny on-line. Neupínejme se však pouze k
přenosům a konejme v našich rodinách domácí bohoslužby s četbou Písma Svatého.
Každý den se ve 20.00 spojujeme v našich rodinách v modlitbě růžence za ukončení
pandemie. Pohřby a svatby jsou povoleny s účastí maximálně 10 osob.
Blíží se svátky spojené s ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI. Apoštolská penitenciárie s
osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné je získat v kterýkoliv
den v měsíci listopadu. Tato možnost, která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla
nyní prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19. V České republice je tato
možnost již týden před 1. listopadem, tedy ode dneška 25. 10. 2020. Podmínkou je
návštěva kostela nebo kapličky a modlitby Otčenáš a Věřím v Boha a dalších obvyklých
podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré
náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu).
SENIOŘI, NEMOCNÍ a všichni, kdo z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli
omezením spojenými s pandemií, MOHOU ZÍSKAT ODPUSTKY NA DÁLKU. Stačí pokud se
v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit,
jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl
Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé (růženec,
Korunka k Božímu milosrdenství, modlitba za zemřelé, četba úryvku z Evangelia, vykonání
skutku milosrdenství, obětování Bohu bolestí a útrap vlastního života apod.)
KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ budu k dispozici NA FARNÍM DVOŘE, a to od pondělí do pátku
vždy od 15:00 do 17:00 a v sobotu od 9:00 do 12:00. Ve čtvrtek bude zpovídat otec Koukal
z Obyčtova.
KE SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ bude možné přistoupit individuálně NA KOSTELÍČKU, a to
každý den od 17:30 do 18:30. Prosím o důsledné dodržování všech protiepidemických
opatření. Vstup a výstup z kostela bude možný pouze dveřmi na to určenými. Po přijetí
eucharistie se v kostelíčku nezdržujte, aby nedocházelo ke shromažďování.

