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Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
4. neděle adventní

Oznámení
Dle zatím stále platného krizového opatření vlády (dle 3. stupně systému PES) je
nyní možné konat veřejné bohoslužby tak, aby počet účastníků nepřesáhl 30%
míst k sezení a byla zachována ostatní protiepidemická opatření (dvoumetrové
rozestupy, dezinfekce rukou, nošení roušek, nekonání společného zpěvu atd.).
Vzhledem k velikosti našeho kostela, ve kterém je více než 300 míst k sezení a je
nyní možné zachovat příslušné rozestupy, mohou se konat bohoslužby až pro ca
100 účastníků.
Všednodenní bohoslužební pořádek je proto jako obvykle, mše svaté jsou
slouženy od pondělí do soboty od 8 a 18 hod. (adventní pátky ještě od 6 hod., o
liturgických slavnostech ještě od 20 hod.).
Mší svatých s nedělní platností je slouženo více: v sobotu od 20 hod. a v neděli
krom čtyř obvyklých od 9 hod., 11 hod., 18 hod. a 20 hod. ještě ráno od 7.30
hod. Jelikož na každou z nich bude moci být puštěno pouze ca 100 věřících,
prosíme, aby každý šel pouze na jednu mši svatou s nedělní platností, případně
s pochopením přijal, že se na některou nedostane.
Příležitost ke svátosti smíření je 30 minut před každou ranní a dopolední mší
svatou, před každou večerní mší svatou 45 minut a v pátek při večerní adoraci.
Od pátku 18. do středy 23. prosince bude předvánoční příležitost ke svátosti
smíření rozšířena ještě více, odpoledne se bude zpovídat denně již od 16 hod.
Co se týče ostatního farního programu, tak některé mimobohoslužebné aktivity
jsou obnoveny, vše se zachováním příslušných protiepidemických opatření.
Při sbírce na opravu našeho kostela se minulou neděli vybralo při všech
bohoslužbách dohromady 53.000 Kč, všem dárcům patří dík.
Bližší informace o opravách našeho kostela a jejich financování jakož i
informace o možnostech, jak na tento účel přispět i jinak než do nedělní sbírky,
najdete na našem webu, facebooku a na nástěnkách v kostele.

Co se týče nadcházejícího týdne, tak:
 Dnes, v neděli 13. prosince:
 při všech bohoslužbách se koná (z minulé neděle odložená) mikulášská
sbírka na bohoslovce
 Zítra, v pondělí 14. prosince:
 od 18.45 hod. Rozhovory o víře pro mladší mládež
 od 19 hod. kontemplace v kryptě
 nekoná se Literatura a duchovní život
 V úterý 15. prosince:
 nekoná se setkání seniorů
 od 19 hod. Rozhovory o víře pro starší mládež
 od 19 hod. modlitby matek
 Ve středu 16. prosince:
 od 9.30 hod. setkání maminek
 od 19 hod. Teologický klub
 Ve čtvrtek 17. prosince:
 od 17 hod. všechna náboženství
 od 19 hod. prosíme o pomoc při úklidu kostela
 od 19 hod. setkání katechumenů
 nekoná se seminář o duchovním životě
 od 20 hod. kontemplace v kryptě
 V pátek 18. prosince:
 mše svaté budou slouženy od 6, 8 a 18 hod.
 nekoná se kroužek křesťanské filozofie
Co se týče bohoslužeb: Pokud se posunou opatření do 4. stupně systému PES,
kde je povolena účast na bohoslužbách do 20% míst k sezení, což by v našem
kostele znamenalo ca 60 účastníků, všednodenní pořádek by byl zachován, mší
svatých s nedělní platností by bylo slouženo ještě více. Pokud se posunou do 5.
stupně, kde je počet účastníků omezen na 10% míst k sezení, což by v našem
kostele znamenalo ca 30 účastníků, začal by opět „karanténní režim“, mše
svaté ve větším počtu by byly slouženy, ale v jiných časech, a k účasti na nich
(zvlášť na nedělních a svátečních) by se bylo dobré zapisovat, kostel by zůstal
řadu hodin denně otevřen k přijímání svátostí.
Jak to bude s vánočními bohoslužbami, bude oznámeno, jakmile bude jasnější,
jaká vládní protiepidemická omezení budou platit na svátky a jaké instrukce
k situaci vydá Arcibiskupství pražské.
Sledujte, prosíme, náš web, facebook a nástěnky, kde by měly být vždy aktuální
informace o bohoslužbách i mimobohoslužebných aktivitách…
Toto vše jedině, dá-li Bůh a jak dá Bůh…

