Pořad bohoslužeb ve farnosti Křenovice u Slavkova
v týdnu od 28. 2. do 7. 3. 2021
IČO: 61729663; tel.: +420-603 844 779; e-mail: krenovice@dieceze.cz; www.farnost-krenovice.cz
den

liturgická oslava

Sobota
27. 2.

Neděle
28. 2.

2. neděle postní

Pondělí
1. 3.
Úterý
2. 3.
Středa
3. 3.
Čtvrtek
4. 3.
Pátek
5. 3.
Sobota
6. 3.

Neděle
7. 3.

3. neděle postní

místo a čas

pozn.

Hrušky
17:30 hod.

Za farníky

Křenovice
7:30 hod.

Za zemřelého
Františka Hausnera
a živou rodinu
Colovu a Pernicovu

Křenovice
8:50 a 9:05 hod.

možnost přijetí
svátosti oltářní

Křenovice
9:30 hod.

Za zemřelého
Vojtěcha Hromka
a živou i zemřelou rodinu

Křenovice
17:00 hod.

křížová cesta
a svátostné požehnání

Křenovice
15:00 hod.
Křenovice
17:30 hod.

REQUIEM
pohřeb paní Heleny Mixové

Křenovice
18:30 hod.
Hrušky
17:30 hod.
Křenovice
7:30 hod.
Křenovice
8:50 a 9:05 hod.

Za dar obrácení
a kajícnosti

Za farníky

Za farníky
Za Bořivoje a Alenu Vránovy
a duše v očistci

možnost přijetí
svátosti oltářní

Křenovice
9:30 hod.

Za živou a zemřelou
rodinu Bedřichovu,
Novákovu a Drápalovu

Křenovice
17:00 hod.

křížová cesta
a svátostné požehnání

další sdělení

o Sbírka příští neděle je určena na opravy – konkrétně na připravovanou rekonstrukci
vytápění a elektroinstalace na faře (předběžné náklady převyšují 1 mil. Kč).
o O nedělích v době svatopostní přijměte pozvání ke společné pobožnosti křížové cesty se
svátostným požehnáním. Začátek vždy v 17 hod.
o 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). Při nedělních bohoslužbách je účast vyhrazena pro rodinu,
na jejíž úmysl je tato mše sv. sloužena (zbývají-li místa do plné kapacity, přizvěte další
farníky, 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).
o Svátost smíření je možné přijmout 30 min. před začátkem mše sv. o všedních dnech
nebo v rámci individuální duchovní služby po předchozí domluvě.
o Od čtvrtku 4. 3. je v rámci upřesněného rozhodnutí vlády zakázáno přejíždět hranice
okresu za účelem návštěvy bohoslužeb. Bohoslužeb je možné zúčastnit se pouze na
území okresu, kde lidé aktuálně přebývají.

