Zrušení všech mší sv. a bohoslužeb od pátku 13. března 2020
Vážení a milí přátelé,
je to velmi bolestné, ale musíme se podřídit nařízení vlády a rozhodnutí České biskupské
konference, a proto se v naší farnosti ruší od pátku 13. března VŠECHNY mše sv. a bohoslužby
s účastí lidu.
Každý den bude sloužena jedna nebo více mší sv. v 18.00 hod, všechny budou "soukromé", bez
účasti lidu.
Spojme se prosím duchovně jak během slavení těchto mší sv., tak například v pátek v 17.30 a
pomodleme se křížovou cestu.
K duchovnímu sv. přijímaní se lze s užitkem modlit: Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě
a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ.
Také já tebe chci dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní
svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň
se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

Dále pokračujme ve společné každodenní modlitbě, byť dálkově, sv. růžence a korunky k Božímu
milosrdenství od 20.00 hod.
Ve čtvrtek mezi 19-20 hod prožijme v duchovním společenství "sv. hodinu" - litanie k Nejsv. Srdci
Ježíšovu, rozjímání nad scénou Ježíše v Getsemanské zahradě atp., litanie loretánské atp.
Na tuto neděli (případně i ty další) chystáme přenos mše sv. v 10.00 hod z kostela Nanebevzetí
Panny Marie přes facebookové stránky naší farnosti: https://www. , abychom tak byli alespoň
nějakým způsobem spojeni v neděli. Uvidíme, jak se vše podaří. Při mši sv. bude asistovat několik
ministrantů, budeme se snažit zajistit varhany a zpěv. Jinak mše sv. bude opět v režimu mše bez
účasti lidu.
Upozorňuji, že všechny intence, které máme v kalendářích našich kostelů, budou odslouženy v
příslušných dnech.
Samozřejmě jsme vám k dispozici ke svátosti smíření, a to po osobní domluvě.
Tolik základní info.
Sledujte prosím naše facebookové stránky, www stránky a samozřejmě informace budou na
nástěnkách a na dveřích našich kostelů.
Trochu předčasně, ale dovolím si: +++Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění!++
+
S pozdravem a požehnáním P. Martin

