Farnost Karviná – informace
5. prosince 2021
1. Slavíme dnes 2. neděli adventní.
2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:
• v úterý – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve;
• ve středu – slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Mše svaté budou
v 8:00 (pl) a v 18:00 (cz). Pamatujme, že se jedná o slavnost s doporučenou účastí
na mši svaté.
3. V naší farnosti aktuálně platí následující opatření:
Během bohoslužeb v kostele je třeba mít ústa i nos zakrytá respirátorem, použít desinfekci
u vchodu do kostela a dodržovat rozestupy. Všech ostatních akcí ve farnosti (např. setkání
společenství), na kterých je více než 20 osob, se mohou účastnit pouze očkovaní a ti, kdo
v posledních 180 dnech prodělali nemoc Covid-19. Na výuce náboženství v katechetickém domě
je třeba, aby děti měly zakrytá ústa i nos. Prosíme všechny farníky, kteří se necítí dobře
a pozorují na sobě příznaky respiračního onemocnění, aby z ohledu na ostatní farníky zůstali
doma.
4. Již bylo prodáno 100 vstupenek na XVI. Farní ples, který se bude konat v sobotu 29.01.2022
v Obecním domě Družba. Jelikož vládní opatření neumožňují v tuto chvíli přítomnost více osob,
dnes a příští neděli mezi 8:15 a 10:30 na faře přijímáme již jen rezervace.
5. Všechny děti zveme na společné putování do Betléma na Rorátech. Jsou v pondělky, úterky,
čtvrtky a pátky v 6:50. Prosíme dospělé, aby si nosili své svíce, pro děti budou svíčky k dispozici
v kostele.
6. Úmysly mší svatých na 1. pololetí roku 2022 je možné zapisovat v úředních hodinách farní
kanceláře.
7. Setkání varhaníků naší farnosti se uskuteční ve středu v 19:00 na faře.
8. Formační setkání akolytů bude ve čtvrtek v 19:00 na faře.
9. Rádi bychom opět jeden z vánočních stromků v kostele věnovali dětem. Prosíme proto, aby děti
doma vyrobily nějakou hezkou ozdobu na stromeček a přinesly ji buď na poslední roráty (23.12.
v 8:00) nebo na „dětskou půlnoční“ (24.12. v 15:00).
10. V pondělí 13.12. dopoledne navštíví kněží nemocné, ke kterým nechodí pravidelně na 1. pátky.
Své nemocné k předvánoční návštěvě můžete nahlásit nejpozději v neděli 12.12. na tel. čísle 596
314 455.
11. Rádi bychom v rámci adventního snažení jménem farnosti každý týden poděkovali nějakou
drobností personálu covidových oddělení v karvinských nemocnicích. Poděkování by mohlo mít
formu domácích pečených dobrot (sladkých i slaných), obrázků od dětí apod. Prosíme tedy
farníky, kteří by se do této akce chtěli zapojit, buď vlastními výrobky nebo finančním příspěvkem,
aby se přihlásili na faře.
12. Sbírka příští neděle bude mimořádná, určená na dostavbu Diecézního centra mládeže ve Staré
Vsi nad Ondřejnicí. K tomuto nám biskup Martin posílá následující dopis:

