Farní ohlášky - 1. 11. 2020
Jelikož v rámci nouzového stavu kvůli pandemii nemoci covid-19
je shromažďování omezeno na maximálně 2 osoby,

JSOU ZRUŠENY VEŘEJNÉ BOHOSLUŽBY.
Nadále platí dispenz biskupa od osobní účasti na nedělní mši svaté.
Neděle však zůstává svátečním dnem, během kterého je dobré věnovat delší čas modlitbě,
četbě Písma svatého apod.
Také je možné sledovat mši svatou prostřednictvím sdělovacích
prostředků: v neděle v 9:00 v Rádiu Proglas, v Televizi Noe v 10:30 a 18:00,
v 10:00 na ČT 2 (budou se střídat katolické a nekatol. bohoslužby).
Další nabídka přenosů mší je na internetu - www.mseonline.cz.

Individuální duchovní péče (v kostele i doma) je i nadále možná.
Nebojte se požádat zvláště o zpověď, sv. přijímání či pomazání nemocných.
V neděli lze využít navržené hodiny, ve všední dny dle domluvy (605 577 831).
Před sv. přijímáním je třeba zachovat eucharistický půst alespoň 1 hodinu
(půst neruší voda a nutné léky).

Neděle až do odvolání:

 Malá Morávka - od 8:00 do 9:00 možnost sv. přijímání, tiché modlitby, zpovědi
 Světlá Hora - od 11:00 do 12:00 možnost sv. přijímání, tiché modlitby, zpovědi
 M. Morávka - od 18:00 do 19:00 tichá adorace a možnost zpovědi (kromě 22.11.)
Plnomocné odpustky pro duše zemřelých je letos možné získat po celý listopad
(z pověření papeže Františka tak rozhodla Apoštolská penitenciárie).
Odpustky dušičkového týdne je letos možné získat kterýchkoliv osm dní
v listopadu za těchto podmínek: ●V okruhu těchto dní svátost smíření.
●V daný den sv. přijímání, modlitba na úmysl papeže, nemít zalíbení v jakémkoliv
hříchu, navštívit hřbitov a pomodlit se tam třeba jen v duchu za zemřelé.
Biskupové nás vybízejí k modlitbě za ukončení pandemie.
Sjednotit se můžeme třeba v modlitbě růžence zvláště každý večer ve 20:00.

„Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme,
protože Ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný.“
(Bible, Žd 10,23)
_________________________________________________________________________________________
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