Farnost Karviná – informace
31. října 2021
1. Slavíme dnes slavnost Výročí posvěcení kostela.
2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:
• v pondělí – slavnost Všech svatých. Mše svaté ze slavnosti budou v neděli v 18:45 (cz)
a v pondělí v 7:00 (cz), 8:00 (pl), 17:00 (cz) a 18:00 (pl). Připomínáme, že se jedná
o slavnost s doporučenou účastí na mši svaté;
• v úterý – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše sv. budou v 8:00 (cz) a 18:00 (pl);
• ve čtvrtek – památka sv. Karla Boromejského, biskupa;
• a další votivní mše svaté během týdne.
3. Pamatujme o možnosti získat v těchto dnech plnomocné odpustky pro duše v očistci:
a) 01.11. odpoledne a 02.11. po celý den je pro získání odpustků třeba navštívit kterýkoli kostel
a kromě splnění čtyř obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, nemít zalíbení
v jakémkoli hříchu i lehkém a modlitba na úmysl papeže), se v kostele pomodlit Modlitbu
Páně a Vyznání víry.
b) Ve dnech 02.11. do 08.11. lze denně získat odpustek pro duše v očistci po splnění čtyř
obvyklých podmínek, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za
zemřelé.
4. Dospělé, kteří by se chtěli připravovat k přijetí svátostí, a ještě nejsou individuálně domluveni
s otcem Dawidem, zveme na setkání v pondělí v 18:00 na faře.
5. Tento týden budeme prožívat 1. pátek v měsíci. Návštěvy nemocných i pobožnosti budou jako
obvykle vždy po domluvě s knězem. Po večerní mši sv. zveme všechny na vedenou adoraci, po
níž bude možné setrvat v tiché modlitbě až do 21:00.
6. Tento týden budeme prožívat první sobotu v měsíci. Od 7:15 se společně pomodlíme růženec.
Ranní mše svatá bude obětovaná na úmysly složené u obrazu Matky Boží Fryštátské.
7. Tradiční dušičkové pobožnosti na karvinských hřbitovech se budou konat příští neděli od 14:00.
V Karviné-Dolech bude pobožnost bezprostředně po dopolední mši svaté.
8. Prosíme rodiče dětí, které v posledních letech přistoupily k 1. svatému přijímání, aby se podívali,
zda doma nemají učebnici pro 3. třídu „Bůh k nám přichází“. Pokud takovou najdete, prosíme,
přineste ji do sakristie nebo na faru. Jsou potřeba pro děti v tomto školním roce.

