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Nedělní ohlášky – 21. června 2020
*** 12. neděle v mezidobí; sv. Alois Gonzaga ***
(21. 6. – 28. 6. 2020)

†
•

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ČR není nutné od 15. června udržovat při
bohoslužbách dvoumetrové rozestupy a jiné. No nadále se však účastníci musí řídit následujícími
pravidly:
- bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 500 osob
- účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
- účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření
kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie
- v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné
obřady
- duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie
- délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje
- bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy
(kliky, lavice apod.)
- je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor

• Dnes je Den otců. Pamatujme na to.
• V Tuchlovicích na mši svaté přijímá svátost křtu Andrea Mária Bogdaníková.
Pamatujme v modlitbách na ní, její rodiče a kmotry.
• I nadále platí, že duchovně se spojujeme denně v 8:00 (soukromá mše svatá) a ve
20:00 (svatý růženec, korunka k Božímu milosrdenství a litanie k Srdci Páně).
• Ve čtvrtek, předvečer Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Páně, se mi povedlo utrhnout
„šlachu bicepsu PHK“. Proto až do odvolání ruším všechny plánované bohoslužby
a poutě. Sloužit se budou pouze tyto mše svaté: páteční na Smečně 18:00 a
nedělní na Stochově 8:00, v Tuchlovicích 9:15 a na Smečně 10:30. Konkrétně:
Úterý, 23. 6. – vikariátní konference

9:00 HÁJEK, klášter OFM

Pátek, 26. 6.
Neděle, 28. 6.
13. v mezidobí „A“

18:00 SMEČNO
8:00 STOCHOV
9:15 TUCHLOVICE
10:30 SMEČNO

• Až budu mít v plném provozu pravou ruku, všichni dobrovolníci budou odměněni
malou pozorností. Prosím o modlitbu.
„Omnia ad maiorem Dei gloriam“

P. Miki, kněz

