Římskokatolická farnost Křenovice u Slavkova – aktuální informace
Vyzvánění
Díky vylepšení ovládacího systému zvonů farního kostela v Křenovicích je nyní možné lépe
nastavit automatické vyzvánění v souladu s Diecézními směrnicemi pro používání některých symbolů.
Zvony nyní budou pravidelně vyzvánět podle následujícího schématu:
Pozvání k modlitbě „Anděl Páně“ (v době velikonoční „Raduj se, Královno nebeská“):
– ráno v 6 hod. (všední dny), resp. v 7 hod. (sobota a neděle)
– v poledne (v neděli slavnostní zvonění)
– večer v 19:15 hod. (v neděli následuje krátké zvonění umíráčkem jako pozvání k modlitbě za zemřelé)
Pozvání k modlitbě v hodinu Ježíšovy smrti na kříži:
– pátek v 15 hod.
Zvonění před bohoslužbami:
– první zvonění: 30 min. před začátkem bohoslužby
– druhé, slavnostní zvonění (o nedělích a slavnostech): 15 min. před začátkem bohoslužby

Přenosy bohoslužeb
Protože v současné době není možné zúčastnit se mše sv. „přímo“ v kostele, je možné sledovat
bohoslužby prostřednictvím on-line internetových přenosů z různých farností, poutních míst a dalších
kostelů. Jejich přehled je k dispozici na webu www.MseOnline.cz. Přenosy bohoslužeb zajišťují též
křesťanské sdělovací prostředky, zejm. TV NOE a Radio Proglas.
V našem nejbližším okolí se bohoslužby přenášejí on-line z těchto farností:
Pozořice – http://www.farnostpozorice.cz/
Slavkov u Brna – http://www.farnostslavkov.cz/clanky/internetovy-prenos-bohosluzeb-zeslavkova/
Šlapanice – http://www.farnostslapanice.cz/
Žarošice – https://www.youtube.com/channel/UCKIeiCad6rz2k63KG3YDYnQ

Podmínky pro konání bohoslužeb
Kapacita farního kostela v Křenovicích: 19 osob, kapacita kaple v Hruškách: 7 osob.
V souladu s platnými opatřeními je na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který
v daném kostele nepřekročí 10 % míst k sezení:
farní kostel v Křenovicích = 19 osob,
kaple v Hruškách = 7 osob.
Pro bohoslužby platí následující pravidla:
Při nedělních bohoslužbách je účast vyhrazena pro rodinu, na jejíž úmysl je tato mše sv.
sloužena (doporučuje se, aby tato rodina využila dostupné kapacity tím, že pozve i další příbuzné a
známé věřící, kteří by se rádi zúčastnili mše sv.); ve všedních dnech má rodina, na jejíž úmysl je daná
mše sv. sloužena, přednostní právo účasti (za předpokladu včasného příchodu).
Svátost smíření je možné přijmout v rámci individuální duchovní služby po předchozí domluvě.

