
ŽIVOT FARNOSTI V     NOUZOVÉM STAVU  

od     22. října 2020  

Vzhledem k masívně se šířící pandemii jsou až do odvolání zrušeny všechny veřejné

bohoslužby. Pokud  svůj  zadaný  úmysl  mše svaté chcete  nechat  sloužit  knězem

soukromě, oznamte tento požadavek na níže uvedených kontaktech na faru.

Otec  biskup  udělil  dispenz  (zproštění  povinnosti)  od  osobní  účasti  na  nedělních

bohoslužbách. Neúčast na bohoslužbách za dané okolnosti tedy není vnímána jako

hřích.  O  nedělích  Bohu  věnujte  čas  soukromě  a  společně  v rodinách,  zvláště

sledováním a připojením se k bohoslužbám přenášeným televizí NOE, rádiem Proglas

či na internetu.

Individuální  duchovní  služba  je  dovolena  a  je  vám  k dispozici. Budete-li  chtít

přistoupit  se  svaté  zpovědi,  ke  svatému  přijímání  či  přijmout  svátost  pomazání

nemocných,  domluvte  si  tyto  záležitosti  předem  telefonicky  –  viz  kontakty  níže.

Místo,  den,  čas  a  okolnosti budou „šity  na míru“  individuálně.  Stejně postupujte,

budete-li potřebovat duchovní rozhovor či jiné důležité záležitosti. 

Jsem k dispozici i na telefonu klidně i pro případ, že si budete chtít „jen“ popovídat.

Zvláště v této náročné době to pro nejednoho člověka může být velmi důležité. Volat

můžete  v kteroukoliv  rozumnou  denní  dobu.  Pokud  se  nedovoláte,  ozvu  se

v příhodnou dobu zpět. 

Farní kostel v Pusté Polomi bude i nadále odemčen v zádveří hlavního vchodu denně

od  08.00  do  17.00  hodin  k individuální  návštěvě  Ježíše  v Eucharistii.  Prosím:

Používejte dezinfekci a zavírejte za sebou dveře!

Pohřby jsou dovoleny s maximálním počtem 10 účastníků. Za splnění této podmínky

je  zodpovědný  objednavatel  pohřbu.  Sjednání  pohřbu  je  možno  uskutečnit

i telefonicky.

Pokud jste ochotni v této době opět poskytnout pomoc těm, kdo ji budou potřebovat

(nákupy, apod.), sdělte znovu tuto ochotu na farních kontaktech – viz níže. Stejně tak

kdo budete nějakou pomoc potřebovat, nebojte se obrátit i na faru.



Přijměme též výzvu našich biskupů ke společné modlitbě svatého růžence denně ve

20.00  hodin za  odvrácení  pandemie,  za  lékaře,  zdravotníky,  nemocné,  seniory,

všechny  osamělé,  za  ty,  kteří  nesou  břemeno  rozhodování  a  za  ty,  kteří  nás  již

předešli na věčnost. Modleme se i za ty, které v této době Pán z tohoto světa povolá,

aby byli  připraveni.  Uspořádejme před Bohem i svůj život. A modleme se také za

sebe, abychom z této zkoušky vyšli silnější, duchovně obnoveni, s hlubším vědomím

toho, kdo je naší jedinou jistotou.

Protože zrušení bohoslužeb znamená také významný výpadek příjmů farnosti skrze

sbírky, a protože zvláště Pustá Polom vzhledem k uskutečněné stavbě komunitního

centra již  s nedostatkem financí  docela zápasí,  prosíme o dar ty,  kterým to v této

náročné době okolnosti dovolí. Dar můžete odevzdat osobně po předchozí domluvě

na faře, nebo jej poslat bezhotovostně na tyto účty jednotlivých obcí farnosti:

Pustá Polom (též pro komunitní centrum – VS 7777777) : 2300836298/2010
Kyjovice : 2800836307/2010
Hlubočec : 2600836302/2010
Podvihov : 2900836304/2010

Na všechny dary je možno vyžádat si potvrzení pro daňové účely.

Aktuální informace jsou zveřejňovány na webových stránkách farnosti:

farnost.pustapolom.cz     

Další informace: na stránkách diecéze www.doo.cz 

                              na stránkách České biskupské konference www.cirkev.cz 

Kontakty na faru: e-mail: rkf.pustapolom@doo.cz  

                              telefon: 603 368 922

Prosím:  Seznamte  s těmito  i  s později  zveřejněnými  důležitými  informacemi
především starší lidi  ve svých rodinách a okolí (zvláště v sousedství), a pomozte jim
naladit bohoslužby  skrze rádio, televizi či internet. Bude dobře, když jim tyto i jiné
důležité informace z internetu vytisknete a předáte.

Zůstaňme ve spojení – s Ježíšem i mezi sebou navzájem!

P. Zdeněk Šimíček, Váš farář a bratr
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