02.05.2021 - Neděle

Přímý přenos v 9:00: Za farní společenství a za město

Bohoslužby během týdne

PONDĚLÍ:

Přímý přenos v 9:00: Za Růžencové společ., za Noční hodinu a za
všechny modlitební skupiny ze Stráž., Petrova a z Radějova

ÚTERÝ:

8:00: Za živou a + rodinu Můčkovu

STŘEDA:

8:00: Za + manžela, rodiče a celou + rodinu

ČTVRTEK:

18:30: Za + rodiče Antonína a Kateřinu Kučovy a ct. sestru Václavu
Raškovou

PÁTEK:

18:30: Na poděk. Bohu za 75 a 77 let života, s prosbou o dar víry a
ochranu Panny Marie pro rodinu

SOBOTA:

8:00: Za + sestru, rodiče, stařečky, švagra, bratrance a za živou rodinu

09.05.2021 - Neděle

Přímý přenos v 9:00:
1) Za farní společenství ze Strážnice, z Petrova a z Radějova
2) Za živé a + spolužáky z Čápovky

FARNÍ ZPRÁVY

1) Aktuální opatření:
- musíme dodržovat všechna bezpečnostní opatření, která mají vliv na život a
aktivity farnosti;
prosíme vás o pochopení a trpělivost, kterou všichni potřebujeme;
myslíme nejenom na naše potřeby, ale také na zdravotní stav ostatních;
pamatujme na poslední výzvu O. arcibiskupa Jana: „Obcházení a
nerespektování opatření není uměním ani hrdinstvím, ale naopak hazardem s
lidskými životy.“,
- samozřejmě my kněží jsme vám stále k dispozici;
stačí nám zavolat nebo napsat a domluvíme termín zpovědi, setkání, návštěvy
apod.,
- nadále jsou zrušeny veřejné hodiny ve farní kanceláři;
pokud budete potřebovat vyřídit nějakou formální záležitost, domluvte si setkání
telefonicky nebo mailem,
- na mše sv. v kostelích zveme pouze rodiny, které mají domluvené mešní úmysly;
povolený počet osob v kostele: u Panny Marie a u sv. Martina 25.
2) Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem nám pomohli prožít letošní
Velikonoce
(technický tým, zdobení a úklid kostelů) – Pán Bůh zaplať!
3) Příležitost přijmout svát. smíření bude v těchto dnech po osobní domluvě
s knězem.
4) Zítra bude pouze mše sv. v přímém přenosu (9 hod.);
od tohoto týdne budeme opět sloužit mše sv. v kostele sv. Martina;
zatím tam budou ranní mše sv. v úterý, ve středu a v sobotu (8 hod.);
k vaší soukromé modlitbě je každodenně otevřený kostel sv. Martina.
5) Příležitost přijmout sv. přijímání:
dnes a zítra u Panny Marie 10:30 – 11:30; během týdne: čtvrtek a pátek 17:30 –
18:00.
6) Děkujeme úklidovým skupinám;
o úklid kostela Panny Marie prosíme skupinu č. 1 (paní Adamcové)
a o úklid kostela sv. Martina skupinu č. 5 (paní Můčkové).
7) V kostelích si můžete vzít katolické časopisy;
jako velikonoční dárek si můžete vzít knížečku Modlitby a katechismus do kapsy;
také v kostelích můžete přispívat do kasiček na potřeby farnosti;
děkujeme za vaše dary – Pán Bůh zaplať!

