Farnost Karviná – informace
21. listopadu 2021
1. Slavíme dnes slavnost Ježíše Krista Krále, tedy poslední neděli v liturgickém roce. Z důvodu
horšící se epidemiologické situace dnes odpoledne nebude Koncert ke cti Krista Krále.
2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:
• v pondělí – památka sv. Cecílie, panny a mučednice;
• ve středu – památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků;
• v neděli – 1. neděle adventní;
• a další votivní mše svaté během týdne.
3. V naší farnosti aktuálně platí následující opatření:
- Během bohoslužeb v kostele je třeba mít ústa i nos zakryté respirátorem a dodržovat
rozestupy.
- Všech akcí mimo kostel, tedy mimo jiné setkání společenství, se mohou zúčastnit pouze osoby
očkované nebo ty, které v posledním půlroce prodělaly nemoc Covid-19.
- Výuka náboženství bude dále probíhat prezenčně, avšak je nutné, aby v katechetickém domě
děti měly během výuky zakrytá ústa i nos. Děti, které jsou jakkoliv nemocné, prosíme, nechte
doma.
- Prosíme všechny farníky, kteří se necítí dobře a pozorují na sobě příznaky respiračního
onemocnění, aby z ohledu na ostatní farníky zůstali doma.
4. Během všech mší svatých z 1. neděle adventní požehnáme adventní věnce, které můžete před
každou mší položit před oltář.
5. Příští neděli začne předprodej vstupenek na XVI. Farní ples, který se bude konat v sobotu
29.01.2022 v Obecním domě Družba. Cena vstupenky je 400 Kč (v ceně je večeře formou rautu).
Vstupenky budou k prodeji také v neděli 05.12. a 12.12. vždy mezi 8:15 a 10:30 na faře. V případě
nekonání plesu bude všem v lednu/únoru vráceno 100% z ceny vstupenky.
6. Od pondělí 29.11. zveme všechny děti na ranní mše svaté, Roráty. Budou v pondělky, úterky,
čtvrtky a pátky, avšak vzhledem k aktuální pandemické situaci letos nebude pro děti
připravovaná snídaně a mše bude začínat až v 6:50.
7. Úmysly mší svatých na 1. pololetí roku 2022 bude možné zapisovat v sobotu 04.12. od 9:00
v sakristii farního kostela. Kulatá a první výročí lze zapsat již od pondělí 29.11. v úředních
hodinách farní kanceláře.
8. Farní knihovna bude až do konce kalendářního roku uzavřena.
9. 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.

