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Oznámení
Při sbírce na probíhající opravu našeho kostela se minulou neděli vybralo při
všech bohoslužbách dohromady 60.805 Kč (celkem se zatím podařilo na tento
účel vybrat 4.011.116 Kč); 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…
Příští neděli proběhne při všech bohoslužbách sbírka na arcidiecézi, která je
letos určena na platy (služné) kněží. Bližší informace o této sbírce jakož i o
hospodaření Arcibiskupství pražského a možnostech je podpořit najdete na
letáčcích arcibiskupství a na webových stránkách (www.apha.cz).
Tento čtvrtek 13. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně, budou mše
svaté od 8, 18 a 20 hod. (náboženství skončí v 17.55 hod.)
Úklid kostela bude proto výjimečně ve středu po večerní mši svaté (tj. od 18.45
hod.). Děkujeme za pomoc.
V souvislosti s postupným rozvolňováním protiepidemických opatření byl
v našem kostele obnoven obvyklý bohoslužebný pořádek s tím, že neděních
mší svatých je více: Krom čtyř obvyklých od 9, 11, 18 a 20 hod. je sloužena
ještě v neděli ráno od 7.30 a v sobotu večer od 20 hod.
Na bohoslužbách, na které se již není třeba registrovat, je třeba ovšem
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).
Vzhledem k potřebě rozestupů je kapacita našeho kostela přibližně až 140
účastníků, z toho přibližně 80 sedících.
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Příležitost ke svátosti smíření je jako obvykle: ráno 30 min. a večer 45 min.
před každou mší svatou.
Z ostatních farních aktivit začaly – v malém počtu, při snaze o zachování
rozestupů a s příslušnou ochranou nosu a úst – pondělní rozhovory o víře pro
mladší mládež (od 18.45 hod.) a čtvrteční náboženství pro děti (od 17 hod.).
Ostatní farní mimobohoslužebné aktivity, až na výjimky (úterních modliteb
matek či čtvrteční kontemplace), zatím ještě nezačaly.
Přípravy na přijetí svátostí (individuální nebo v mikroskupinkách) pokračují
jako doposavad.
Připomínáme, že na našem webu najdete vedle nového dopisu dětem a mládeži i
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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