INFORMACE Z FARNOSTI
6. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
14. 02. 2021
1. Pán Bůh zaplať za dnešní (14. 02.) MĚSÍČNÍ SBÍRKU NA KOSTEL.
Za týden (21. 02.) bude všude SBÍRKA „HALÉŘ SVATÉHO PETRA“.
Prostředky získané v rámci této sbírky jsou určeny na zvláštní fond pomoci Svatému Otci,
aby jménem celé církve mohl přispět ke zmírnění následků různých neštěstí a katastrof ve světě.
2. Dnes (14. 02.) je 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ.
BĚHEM VŠECH BOHOSLUŽEB se UDĚLUJE HROMADNĚ SVÁTOST NEMOCNÝCH.
3. Ve středu (17. 02.) máme POPELEČNÍ STŘEDU.
Spolu s celou Církví začínáme tedy POSTNÍ DOBU.
POPELEČNÍ STŘEDA je dnem PŘÍSNÉHO PŮSTU.
Znamená to den zdrženlivosti od masa a střídmost v jídle.
ZDRŽENLIVOST OD MASA zavazuje od 14 let a střídmost v jídle od 18 do 60 let.
STŘÍDMOST V JÍDLE znamená, že člověk může jíst 3 x během dne, ale jen jednou se
může najíst plně.
MŠE SV. S UDĚLOVÁNÍM POPELCE se konají:
v Hrabové v 16.30 h
a ve Vratimově v 17.30 h
Podle pokynů Kongregace pro bohoslužbu a svátosti označování věřících popelem v
době pandemie se koná tak, že kněz bere popel a sype ho na hlavu jednoho každého
člověka!
4. Příští neděli (21. 02.) bude 1. NEDĚLE POSTNÍ.
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY (21. 02.) v Ostravě-Hrabové v 08.00 h,
ve Vratimově v 09.15 h,
a v Řepištích v 10.45 h.
5. V sakristii ať si děti vyzvednou NEDĚLNÍ OBRÁZEK.
6. Vzhledem k výjimečné situaci, mohou věřící farníci posílat svůj
FINANČNÍ DAR NA PROVOZ A BĚŽNÉ POTŘEBY FARNOSTI na účet:
Pro VRATIMOV č.ú. 1684179359/5500
pro HRABOVOU č.ú. 1687070359/5500
Všem případným dárcům: Pán Bůh zaplať!
7. Při vstupu do kostela je nutné mít na ústech a nose roušku a desinfikovat si ruce.
Během mše sv. hromadně nezpíváme, při pozdravení pokoje si nepodáváme ruce,
je také nutné dodržovat rozestupy 2 metry (kromě příslušníků jedné domácnosti).
8. Milí hosté a farníci! Do nového týdne, který otevře pro nás veřeje postní doby,
vyprošujme sobě a svým blízkým DAR BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ.

