Farnost Karviná – informace
7. listopadu 2021
1. Slavíme dnes 32. neděli v mezidobí.
2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:
• v úterý – svátek Posvěcení lateránské baziliky;
• ve středu – památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve;
• ve čtvrtek – památka sv. Martina, biskupa;
• v pátek – sv. Josafata, biskupa a mučedníka;
• v sobotu – památka sv. Anežky České, panny;
• a další votivní mše svaté během týdne.
3. Pamatujme o možnosti získat po celý listopad plnomocné odpustky pro duše v očistci:
a) Plnomocný odpustek, který je běžně možné získat v dušičkovém týdnu od 1. do 8. listopadu
spojený s návštěvou hřbitova, je letos přenesen na kterýchkoli osm dní v listopadu, přičemž
tyto dny nemusí následovat bezprostředně po sobě a jednotliví věřící si je mohou vybrat sami.
Kromě návštěvy hřbitova musí věřící splnit čtyři obvyklé podmínky (svátost smíření,
sv. přijímání, nemít zalíbení v jakémkoli hříchu i lehkém a modlitba na úmysl papeže).
b) lidé staří, nemocní a/nebo v karanténě, kteří z vážného důvodu nemohou vycházet z domu,
mohou plnomocného odpustku dosáhnout i doma před zobrazením Krista nebo Matky Boží
za podmínky, že se v duchu připojí k těm, kteří zmíněné návštěvy vykonávají, zřeknou se
hříchu, mají v úmyslu splnit (jakmile to bude možné) obvyklé podmínky a pomodlí se za
zemřelé (breviář, růženec, korunku, četbou Písma) nebo vykonají skutek milosrdenství
spojený s obětováním svých těžkostí Bohu
4. Vyšlo nové číslo farního časopisu Naše farní rodina, jehož četbu doporučujeme.
5. Dnes se konají tradiční dušičkové pobožnosti na karvinských hřbitovech. V Dolech je pobožnost
bezprostředně po mši svaté. Na hřbitově v Mizerově, Starém Městě a novém hřbitově v Ráji od
14:00. Na starém hřbitově v Ráji od 15:00.
6. Ve středu v 9:00 zveme všechny do farního kostela na mši svatou za zemřelé kněze z děkanátu.
7. Na pátek připadá den vzájemných modliteb AKS v Olomouci a farnosti Karviná. Pamatujme
v tento den ve svých modlitbách na bohoslovce, kteří se připravují ke kněžskému životu
a povolání.
8. Srdečně vás zveme k modlitbě za diecézní setkání mládeže v Ostravě, které se koná o víkendu
před slavností Krista Krále. Přihlásit se mohou všichni od 15-26 let. Na kartičkách u východu je
k dispozici modlitba za toto setkání a také odkaz na webové stránky.
9. Spolek Stará Karviná pořádá v sobotu od 8:00 brigádu na místě, kde stál kostel sv. Jindřicha ve
staré Karviné. Je třeba mimo jiné prokácet náletové dřeviny, posekat trávu, přesadit menší
stromky atd. Vlastní rýč nebo křovinořez bude mile vítán. Bližší informace u Terky a Tomáše.
10. Příští neděli se od 15:00 u šikmého kostela bude konat Farní drakiáda. V programu bude mimo
jiné soutěž o nejhezčího draka. Bude připraveno i malé občerstvení.
11. Pokud by se našel někdo, kdo by chtěl darovat stromky do našich kostelů na vánoční výzdobu,
prosíme, aby se co nejdříve ozval Tomášovi na faře.

