Farnost Karviná – informace
19. prosince 2021
1. Slavíme dnes 4. neděli adventní. Mimořádná sbírka na dostavbu Diecézního centra mládeže
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí vynesla 38 015 Kč. Děkujeme za každý dar.
2. Dnes v 15:00 bude kající pobožnost a po ní bude možnost přistoupit ke svátosti smíření. Rozšířená
možnost předvánoční zpovědi bude ještě do úterý 21.12. od 9:30 – 12:00 a 15:00 – 18:00. Dnes,
v pondělí i v úterý budou také přítomni cizí zpovědníci. Využijte, prosíme, těchto možností
a neodkládejte zpověď ba poslední chvíli.
3. Tento týden bude farní kancelář zavřená. V naléhavých případech nás kontaktujte telefonicky.
4. V úterý bude od 17:00 ve farním kostele brigáda. Je potřeba ozdobit stromky a postavit figurkový
betlém. Zveme všechny, kdo by chtěli a mohli pomoct.
5. Ve čtvrtek bude ranní mše až v 8:00 a bude poslední rorátní mší svatou. Zveme všechny děti.
6. Betlémské světlo je v našem kostele dostupné od dnes do čtvrtka 23.12. po celý den mezi
bohoslužbami a v pátek 24.12. od 9:00 do 15:00.
7. V pátek vstoupíme do slavení slavnosti Narození Páně. Pořad bohoslužeb je na plakátcích a na
farních internetových stránkách. Upozorňujeme, že v sobotu 25.12. a v neděli 26.12. nebude
večerní mše svatá.
8. Mše svatá na Štědrý den v 15:00 bude určená především pro rodiny s dětmi. Po této mši děti
společně ozdobí vánoční stromek v kostele ozdobami, které samy vyrobily.
9. Příští neděli budeme prožívat svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Během všech mší budou
mít manželé možnost obnovit manželské sliby.
10. Děkujeme všem, kdo se již zapojili do poděkování personálu karvinských covidových oddělení.
Chceme v tomto snažení dále pokračovat. Prosíme tedy farníky, kteří by se do této akce chtěli
zapojit, buď vlastními výrobky nebo finančním příspěvkem, aby se přihlásili na faře.
11. Všechny děti od 1. do 5. třídy srdečně zveme na víkendovou akci pořádanou naší mládeží,
která se uskuteční 03.-06.02.2022 (pololetní prázdniny). Přihlašovací odkaz najdete na farním
facebooku a na plakátku, na kterém jsou i podrobnější informace. V případě dotazů neváhejte
kontaktovat hlavní vedoucí.

