Farnost Karviná – informace
14. listopadu 2021
1. Slavíme dnes 33. neděli v mezidobí. Dnes od 15:00 zveme všechny k šikmému kostelu, kde se
bude konat Farní drakiáda. V programu bude mimo jiné soutěž o nejhezčího draka. Bude
připraveno i malé občerstvení.
2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:
• ve středu – památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice;
• v neděli – slavnost Ježíše Krista Krále;
• a další votivní mše svaté během týdne.
3. Do konce listopadu je možné získat plnomocné odpustky přivlastnitelné věrným zemřelým po
splnění podmínek určených Apoštolskou penitenciárií. Podrobnější informace jsou
v listopadovém čísle farního časopisu a na farním webu.
4. Dnes ve 12:25 bude ČT2 vysílat v premiéře dokument „Kouzelná moc zvonů“ o našich,
karvinských zvonících. Repríza bude v pondělí ve 13:55.
5. Ve středu v 17:00 naši zvoníci rozezní zvony u příležitosti 32. výročí pádu komunistického režimu
a vykročení do svobodné společnosti.
6. Ve čtvrtek v 19:00 zveme všechny do katechetického domu na Nábožko pro dospělé.
7. Na páteční večerní mši zveme především děti školou povinné. Po mši bude pro ně
v katechetickém domě připravený asi hodinový program.
8. V sobotu ve 12:00 vstoupí do svátostného manželství pan Ing. Marcel Ferenc a paní Markéta
Ferencová, oba z Karviné.
9. Hudebníci naší farnosti srdečně zvou na koncert duchovní hudby dnes v 16:00 v kostele
Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Českém Těšíně. Příští neděli v 15:30 se pak představí v našem
kostele tradiční Koncert ke cti Krista Krále.
10. Stále je, i v naší farnosti, v procesu Synoda o synodalitě. Některá společenství se do tohoto
procesu už zapojila a některá možná ještě nenalezla odvahu, nebo se rozhodují. Každopádně
pozvání platí pro všechny skupiny, které se tu ve farnosti setkávají za různým účelem. Informace
a materiály má k dispozici Danka Szajter. A ty, kteří se nechtějí zapojit, prosíme, aby se určitě za
tento proces v církvi modlili. Můžeme tak učinit teď hned po požehnání před závěrečnou písní.
Modlitbu máte na kartičkách v lavicích.
11. Z důvodu epidemiologické situace nastala změna v programu BISCUPU. Bude se konat pouze
v sobotu 20.11. Začátek registrace v 8 hod. na BIGY v Ostravě, závěr mše sv. v 16 hod. v OstravěPustkovci. Poté možnost zúčastnit se GODZONE v porubské RT-TORAX aréně. Více informací
na diecezko.doo.cz. Je nutné, abyste při registraci předložili potvrzení o negativním testu z
testovacího zařízení (platí i pro očkované).
12. 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.

