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1. Świętujemy dziś uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, a więc ostatnią niedzielę
roku liturgicznego. Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną dziś popołudniu
nie odbędzie się Koncert ku czci Chrystusa Króla.
2. W tym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
• w poniedziałek – wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy;
• w środę – wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy;
• w niedzielę – Pierwsza Niedziela Adwentu;
• oraz inne msze wotywne.
3. W naszej parafii obowiazują następujące obostrzenia:
- Na czas nabożeństw w kościele trzeba mieć założony respirator i zachowywać odstępy.
- We wszystkich spotkaniach odbywających się poza kościołem (m.in. spotkania wspólnot)
mogą brać udział tylko osoby szczepione lub te, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy przeszły
przez Covid.
- Nauka religii będzie przebiegała dalej w trybie dziennym, jednak w domu katechetycznym
dzieci muszą mieć założone respiratory lub maseczki. Prosimy, by dzieci, które są chore,
zostały w domu.
- Prosimy wszystkich parafian, którzy nie czują się dobrze i obserwują na sobie objawy
choroby układu odeechowego, by zostali w swoich domach.
4. Podczas wszystkich mszy z Pierwszej Niedzieli Adwentu będziemy błogosławić wieńce
adwentowe, które możecie położyć przed ołtarzem, przed każdą niedzielną mszą.
5. W przyszłą niedzielę rozpocznie się sprzedaż biletów na XVI Bal Parafialny, który odbędzie się
w sobotę 29.01.2022 w Domu Przyjaźń. Cena biletu to 400 Kč (w cenie jest kolacja w formie rautu).
Bilety można będzie kupić jeszcze w niedzielę 05.12. i 12.12. zawsze od godz. 8:15 do 10:30 na
plebanii. W razie odwołania balu otrzymają wszyscy w styczniu/lutym zwrot 100% ceny biletu.
6. Od poniedziałku 29.11. zapraszamy wszystkie dzieci na ranne msze św., Roraty. Będą zawsze
w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, jednak ze względu na aktualną sytuację pandemiczną
w tym roku nie będzie wspólnego śniadania a msze rozpoczynać się będą o godz. 6:50.
7. Intencje mszalne na 1. półrocze 2022 roku można będzie zapisywać w sobotę 04.12. od godz. 9:00
w zakrystii frysztackiego kościoła parafialnego. Okrągłe i pierwsze rocznice można zapisać już
od poniedziałku 29.11. w godzinach urzędowych kancelarii parafialnej.
8. Biblioteka parafialna będzie aż do końca roku kalendarzowego nieczynna.
9. Gdyby ktoś z parafian chciał podarować choinki bożonarodzeniowe do naszych kościołów,
proszony jest o kontaktowanie się z Tomášem na plebanii.

