OHLÁŠKY - ŘKF KROUNA (OT) A ŘKF PUSTÁ KAMENICE
9.1. - 16.1.2022
 V Krouně a v Pusté Kamenici se slaví svátost smíření před
bohoslužbou tak, aby se začínalo slavit v čas.
 Individuální duchovní péče trvá. Domlouvejme se.
 Informace a setkání je na čísle +420 603 480 598.
 Internetové stránky farnost.krouna.cz.
 Jsou rozesílána tzv. "setkání" na vaše adresy, můžete adresy
doplnit.
 Internet umožní i farní setkání. Dělte se s těmi, kdo nemají přístup.
 E-mailová adresa rkf.krouna@centrum.cz.
 Prosím a děkuji za modlitbu, žijeme v ní farní společenství.
 Domlouvají se obětní úmysly na půlrok 2022 v Krouně. A zatím
nedomluveny na ST, PÁ. SO. a NE v Krouně a v ČT v P. Kamenici.
 Mše svatá v Otradově bude v neděli 23.1.2022 od 11.00 hodin.
Další bude vyhlášena.
 Při všech možných setkáních užívejme správně respirátory a
zbytečně se neshlukujme. Dodržujeme pravidla během koronaviru.
To se dá pro sebe a bližního dobrého udělat.
 Buďme opatrní při podávání Svatého přijímání. Přijměme vše v síle
křesťanské lásky trpělivě v naději pomoci těm, kdo jsou v ohrožení.
 K setkání je příležitost přes telefon, internet, domlouvejme se na
osobním provázení. K svátosti Pokání a Svatému přijímání
kdykoliv.
 Upozorňuji na výzvu z biskupství ohledně sbírek v době pandemie
pro farnosti i další záležitosti. Dík za vaši pomoc.
 Bohoslužby bez omezení počtu účastníků za splnění tří podmínek:
ochrana dýchacích cest (dle aktuální normy); dezinfekce rukou
před vstupem; Počet na mši sv. je takový, aby každý (na místě)
slavící nebo členové jedné domácnosti, měli kolem sebe všemi
směry1,5 m. Není zákaz zpěvu.
 JINÉ ORGANIZOVANÉ AKCE A SETKÁNÍ lze konat za přítomnosti
nejvýše 20 osob nebo za přítomnosti nejvýše; 1000 osob uvnitř
nebo 2000 osob venku při dodržení podmínek testování, očkování
apod. SOUHRN PLATNÝCH PRAVIDEL A DOPORUČENÍ je
uveden na covid portálu.
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 Pozdravení pokoje nahradíme se pohledem; Nepoužívají se
kropenky; při Svátosti smíření mají přednost otevřené prostory.
 Na Slavnost Zjevení Páně Tříkrálové dary jsou povzbuzení pro
naší víru. Svátost Křtu = voda; či jsem a prosba o Boží požehnání
= křída; Modlitba = kadidlo.
 Katecheze ve školním roce 2021 - 2022, Škola v Krouně v pátek
1. až 2. tř. od 11.30 až 12.15; 3. až 5. tř. od 12.25 až 13.10; 6. až
9. tř. od 13.15 až 14.00 hodin.
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