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Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo,
z něhož by člověk mohl a musel mít strach.“ (sv. Jan Pavel II.)

OZNÁMENÍ O ŽIVOTĚ FARNOSTI (25. října 2020)
 Prosíme o dodržování aktuálních opatření vlády ČR:
-

v kostele můžeme být v omezeném počtu (2 osoby)
vždy s rouškou na ústech a nosu a s odstupy (min. 2m)
při vstupu si, prosím, dezinfikujte ruce

 Kostel je otevřen:
-

každý den od 8:30h do 17:30h (v neděli po skončení přenosu)
kromě úterý je vždy vystavena Nejsvětější Svátost k adoraci

 Mše sv.:
-

slouženy neveřejně
úmysly, které byly na daný den, jsou ten den odslouženy (nedělní se
přesouvají dle telefonické domluvy)

Je dovolena individuální duchovní péče – ta je organizována následovně:
 Sv. zpověď:
- nabízíme všem, kteří se domluví telefonicky (kontakty na nástěnce nebo webu
farnosti: www.faraklobouky.cz)

 Sv. přijímání:
-

individuálně v neděli od 10h do 11h na dvou místech (hlavní a boční vchod)
před výstavem Nejsvětější Svátosti (8:30h) nebo při ukončení adorace (17h)

 Svátost nemocných: po telefonické domluvě
 Jsme zde pro vás: nebojte se nám zavolat pro pomoc (zařídíme, zprostředkujeme…)
 Modlitební podpora:
-

růženec za ukončení pandemie; zakončeme ho „modlitbou národů“ (viz. web)
adorace – zastavte se v kostele naslouchat Pánu, promluvit si s Ním

 Co můžu dělat doma (vřele doporučujeme!):
-

žít z Božího Slova – pravidelně číst Bibli (texty k četbě i poslechu na webu)
zavolat někomu, kdo je sám, nemocný, s kým se vídáme v kostele či jinde
nabídnout službu (nákup, vyřízení něčeho, učení či pohlídání dětí…)
uspořádat domácí bohoslužbu (prezentace a dětská kázání na webu)

 Přispět na potřeby farnosti můžete stále (děkujeme):
-

pokladnička v kostele
na účet farnosti: 170754489/0300

Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže Valašské Klobouky
Smetanova 113
Valašské Klobouky 776 01
IČO: 48473634

favalasskeklobouky@ado.cz
www.faraklobouky.cz
Tel.: 732148546

 V tomto týdnu jsme se rozloučili s těmito drahými zesnulými:
-

Františkem Chovancem z Valašských Klobouk
Anežkou Bubelovou, roz. Janáčovou z Křekova
Zdeňkou Bařinkovou, roz. Mikulčíkovou z Valašských Klobouk

 BIBLICKÁ VÝZVA
-

Na otázky v biblické výzvě, která je na našem webu, můžete odpovídat do
úterý 27. října

 Organizace „Slavnosti všech svatých“ a „dušiček“ – bude oznámeno během týdne
na nástěnkách, webu farnosti a příští neděli při ohláškách

 PŘEJEME POKOJ DO SRDCÍ, ZDRAVÍ DUŠE I TĚLA A OCHRANU BOŽÍ!
Vaši
o. Pavel, o. Jan, o. Vojtěch a br. Michal

