
17. května 2020 

6. neděle velikonoční 

 
Liturgický kalendář 
 

Pondělí 

18. 05. 

Sv. Jana I., papeže a mučedníka 

Středa 

20. 05. 

Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze 

Sv. Bernardina Sienského, kněze 

Čtvrtek 

21. 05. 
Slavnost Nanebevstoupení Páně 

Začátek novény k slavnosti Seslání Ducha svatého 

Pátek 

22. 05. 

Sv. Rity z Cascie, řeholnice 

Neděle 

24. 05. 
7. neděle velikonoční 

 

Oznámení 
 

 Vzhledem k možnosti účasti maximálně 100 osob na jedné bohoslužbě, je 

v našem kostele rozšířen pořádek nedělních bohoslužeb, a to do té doby, 

dokud bude platit toto opatření (předpokládáme, že do příští neděle včetně): 

 kromě obvyklých tří nedělních mší svatých od 9, 11 a 18 hod., je sloužena 

mše svatá s nedělní platnosti ještě v sobotu od 20 hod. a v neděli navíc od 

7.30 a 20 hod. 

 prosíme farníky, aby s pochopením přijali, pokud se na některou z těchto 

bohoslužeb nedostanou 

 

 Krom toho je prodloužena večerní příležitost ke svátosti smíření, a to na 

45 minut před každou večerní mší svatou, před každou ranní a dopolední mší 

svatou je to 30 minut. 

 

 S tím, že je stále potřeba v kostele dodržovat hygienická a epidemiologická 

opatření bránící šíření nákazy koronavirem: nosit roušky, dezinfikovat si 

ruce, dodržovat rozestupy atd. Prosíme o ohleduplnost a děkujeme za ni. 

 

 Počínaje zítřkem postupně budou začínat i některé pravidelné farní 

mimobohoslužebné aktivity pro dospělé (při zachování příslušných 

opatření):  

 Tento týden se to týká středečního Teologického klubu od 19 hod. 

 Ve čtvrtek 21. května: 

 v den slavnosti Nanebevstoupení Páně bude krom obvyklých dvou mší 

svatých od 8 a 18 hod. ještě třetí, a to od 20 hod.; prosíme farníky, aby 



k účasti využili i tuto večerní bohoslužbu, neboť na každou z nich bude moci 

vpuštěno pouze 100 účastníků 

 proto tento čtvrtek není kontemplace ani pravidelný úklid kostela 

 

 Počínaje pondělkem 24. května začnou, dá-li Bůh, postupně i pravidelné 

farní aktivity pro děti a mládež; samozřejmě s tím, že účast na nich je 

dobrovolná a na uvážení rodičů (což platí pochopitelně vždy, nyní však 

zvlášť vzhledem k situaci pandemie). Bližší informace jsou na našem webu. 

 

 Připomínáme, že se budou také konat, dá-li Bůh, i letní akce pro děti a 

mládež, zvlášť připomínáme letní dětský tábor na Mariánskou. Informace 

jsou na našem webu nebo u otce Jana. 

 

 Opravdu velký dík patří všem těm, kteří v době nouzového stavu obětavě 

jakkoli pomáhali a ještě pomáhají, zvlášť pak těm, kteří pravidelně třikrát 

týdně uklízeli a dezinfikovali náš kostel (a stále ještě tak činí), a také členům 

naší farní charity.  

 


