2. května 2021
5. neděle velikonoční
Liturgický kalendář
Pondělí
03. 05.
Čtvrtek
06. 05.
Sobota
08. 05.
Neděle
09. 05.

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Slavnost posvěcení našeho kostela
6. neděle velikonoční

Oznámení
Dnešní sbírka je věnována na probíhající opravu našeho kostela; všem
dárcům patří dík. Bližší informace o opravách a jejich financování jakož i o
finanční situaci farnosti a o možnostech jí pomoci najdete na našem webu a na
nástěnkách v kostele; děkujeme…
V souvislosti s rozvolňováním některých protiepidemických opatření se
počínaje zítřkem 3. května mění program v naší farnosti a kostele
následovně:
Mše svaté s nedělní platností budou:
⎯ v sobotu od 20 hod.,
⎯ v neděli od 7.30, od 9, od 11, od 18 a od 20 hod.
Všednodenní mše svaté budou:
⎯ od pondělka do soboty od 8 a od 18 hod.,
⎯ o liturgických slavnostech během týdne od 8, od 18 a od 20 hod.
K účasti na (nedělních) bohoslužbách se již není třeba zapisovat předem.
Vzhledem k potřebě rozestupů a tím pádem omezené kapacitě kostela
(přibližně až 140 osob, z toho přibližně 80 sedících) prosíme, aby se každý
účastnil jen jedné nedělní mše svaté a případně s pochopením přijal, kdyby se
na některou nedostal.
Na bohoslužbách je třeba zachovávat příslušná protiepidemická opatření:
použití dezinfekce rukou, nošení respirátorů (či roušek) na nose a ústech a
zachování aspoň dvoumetrových rozestupů mezi osobami (s výjimkou členů
jedné domácnosti).
Každodenní příležitost ke svátosti smíření bude jako obvykle:
⎯ ráno vždy 30 min. před každou mší svatou,
⎯ večer vždy 45 min. před každou mší svatou.
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Z ostatních farních aktivit tento týden (pro případné zájemce) zkusíme začít
pouze – v malém počtu, při zachování rozestupů, použití dezinfekce a nošení
respirátorů; za příznivého počasí v zahrádce zadní části kostela – pondělní
rozhovory o víře a čtvrteční náboženství pro děti.
Ostatní farní mimobohoslužebné aktivity, až na výjimky (úterních modliteb
matek či čtvrteční kontemplace), zatím začít nemohou.
Přípravy na přijetí svátostí (individuální nebo v mikroskupinkách) pokračují
jako doposavad.
Připomínáme, že na našem webu najdete přihlášky na letní akce pro děti a
mládež pořádané naší farností; na čundr do Novohradských hor druhý týden
v červenci, na výpravu (zatím pořád ještě plánovanou do Říma) na přelomu
července a srpna a na letní dětský tábor na Mariánskou na konci prázdnin.
Bližší informace u otce Jana.
Sledujte, prosíme, náš farní web a facebook jakož i nástěnky v kostele, kde by
měly být vždy aktuální informace.
Vše jen: dá-li Bůh a jak dá Bůh…
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