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FARNÍ OHLÁŠKY
1. – 8. listopadu 2020
Slavíme Slavnost Všech svatých. V pondělí je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, ve
středu je památka svatého Karla Boromejského. Příští neděle je 32. v liturgickém mezidobí.
MŠE SVATÉ JSOU SLAVENY NEVEŘEJNĚ. Nedělní mše svaté v 9.00 z našeho kostela je
přenáša on-line. Každý den se ve 20.00 spojujeme v našich rodinách v modlitbě růžence
za ukončení pandemie.
Nejen v tomto týdnu, ale po celý listopad je možné získat ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI
(obvyklé podmínky: sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení
veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu). Možnost individuálně
přistoupit ke svatému přijímání zůstává do neděle 8. listopadu NA KOSTELÍČKU, a to
každý den od 17:30 do 18:30. Prosíme o důsledné dodržování přísných hygienických
opatření. U vstupu z bočního vchodu do kostela je bezdotykový dávkovač dezinfekce. Po
vstupu sundejte roušku, kněz vám podá eucharistii na ruku, ustupte a uctivě ji přijměte. Po
přijetí se v kostelíčku nezdržujte a opusťte prostor východem pod věží. K soukromé
modlitbě využijte prostor pod věží ve farním kostele.
Podávání eucharistie mimo mši svatou je mimořádné, a to pro dušičkové období.
Pamatujme na to, že eucharistie je ze své podstaty svátost společenství, které se
shromažďuje u lámání chleba. Eucharistie se v tomto společenství slaví, nikoliv
rozdává, proto ji žádné „výdejní okýnko“ nemůže nikdy nahradit. Stejně tak jak
sebelepší přenos plnohodnotně nenahradí osobní účast na tomto slavení. Když tedy
přijmeme eucharistii na kostelíčku, sjednoťme se alespoň duchovně se všemi, kterým
současná situace neumožňuje její přijetím tímto způsobem a zároveň s celou církví.
Vzhledem ke kritické epidemiologické situaci je důležité chovat se odpovědně nejen vůči
sobě, ale také vůči druhým. Proto je vhodné, abychom v době pandemie my všichni (tedy
nejen SENIOŘI, NEMOCNÍ, OSOBY S OSLABENOU IMUNITOU) získávali tyto odpustky
NA DÁLKU. Stačí se v modlitbě spojit se společenstvím církve, pomodlit se modlitbu na
úmysl Svatého otce, zřeknout se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude
možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny
Marie se pomodlit jakoukoliv modlitbu za zesnulé. Odpustky je letos možné výjimečně
získat v kterýkoliv den v měsíci listopadu.
Děkujeme všem vám, kteří i přes nemožnost konání bohoslužeb a sbírek myslíte na farnost
a finančně ji podporujete, ať už v hotovosti anebo jako noví donátoři ve fondu PULS. Je
možné přispět také převodem na účet farnosti 1623658399 / 0800.

