Kvůli vyhlášenému vládou Nouzovému stavu od 15.3.2020 až do odvolání
ve farnostech Červená Voda, Písařov a Jakubovice se nekonají žádné
veřejné bohoslužby ani pobožnosti.
Kdo má napsáný na nějaký termín úmysl mše sv. a chce aby ten úmysl byl
odsloužen právě v ten termín nebo v jiný nejbližší možný, může se
domluvit s farářem na uzavřeném pro veřejnost slavení mše sv. v úzkém
kruhu osob.
Individuální zpověď a svaté přijímání je rovněž možné domluvit s farářem.
Taky je možno domlouvat křty, sňatky a návštěvy nemocných.
Pro vyřizování pohřbů žádná omezení co do počtu osob prozatím neplatí.

Telefon správce farností: 731 402 084,
email: facervenavoda@ado.cz
Z Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády z 12. března, která od
14.00 hodin vyhlásila nouzový stav.
Drazí věřící,
v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků
shromáždění, včetně náboženských, na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další
církevní akce.
Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou
z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách.
Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu.

Celý text je zde: https://www.ado.cz/2020/03/12/prohlaseni-ceskych-a-moravskych-biskupu-kmimoradnemu-opatreni-vlady-ze-dne-12-brezna-2020/
Z Listu arcibiskupa olomouckého věřícím
…
V této situaci můžete splnit nedělní povinnost účasti na mši svaté i poslechem televizního či
rádiového přenosu a svátečním klidem od práce. Kostely zůstanou otevřené a podle místních
poměrů bude možné v některých hodinách přijmout svaté přijímání nejen v neděli, ale i ve všední dny.
Využívejte i duchovní svaté přijímání, tedy při sledování mše svaté v rozhlase či televizi vyjádřete
touhu po přijetí Krista a přivítejte ho ve svém srdci. …
Zároveň zvu každého z vás k modlitbě. Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve
20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné, za překonání strachu, za pomoc pro
všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany,
kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky.
Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení
moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojte
aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.
S vděčností za zapojení se každému z vás žehná
arcibiskup Jan
Celý text je zde: https://www.ado.cz/2020/03/12/list-arcibiskupa-olomouckeho-vericim-v-dobe-mimoradnychopatreni/

Přímé přenosy bohoslužeb od 16. do 22. března 2020
Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během
následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
Vedle těchto sdělovacích prostředků lze využít také internetové přenosy bohoslužeb z farností,
poutních míst a dalších kostelů. Jejich přehled lze najít na webu MseOnline.cz.
Televize Noe nabízí mše svaté každý den: v pondělí, středu a pátek od 7.00 bohoslužby, které
slaví papež František v kapli Domu sv. Marty, dále od pondělí do pátku vždy v poledne z kaple
ostravského studia Telepace a ze stejného místa také v sobotu od 18.00 (s texty nedělní liturgie)
a v neděli od 10.30.
V nabídce Radia Proglas jsou mše svaté řazeny každý den kromě neděle od 18.00, v neděli pak
stanice nabízí hned dvě bohoslužby: v 9.00 a v 19.30. Přenášeny jsou z různých míst, podle
aktuální situace.
Během týdne také Proglas zve každý den kromě neděle od 20.00 k modlitbě za ukončení
současné epidemie, v úterý, čtvrtek, pátek a sobotu od 22.30 k modlitbě růžence a ve středu a
pátek od 15.10 i k modlitbě křížové cesty.
Televize Noe
pondělí 16. 3., 7.00: mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty
12.00: mše svatá z kaple Telepace
úterý 17. 3., 12.00: mše svatá z kaple Telepace
středa 18. 3., 7.00: mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty
12.00: mše svatá z kaple Telepace
čtvrtek 19. 3., 12.00: mše svatá z kaple Telepace
pátek 20. 3., 7.00: mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty
12.00: mše svatá z kaple Telepace
sobota 21. 3., 18.00: mše svatá z kaple Telepace s texty nedělní liturgie
neděle 22. 3., 10.30: mše svatá z kaple Telepace
Radio Proglas
pondělí 16. 3., 18.00: mše svatá
úterý 17. 3., 18.00: mše svatá
středa 18. 3., 18.00: mše svatá
čtvrtek 19. 3., 18.00: mše svatá
pátek 20. 3., 18.00: mše svatá
sobota 21. 3., 18.00: mše svatá
neděle 22. 3., 9.00: mše svatá
19.30: mše svatá

Z https://www.ado.cz/2020/03/13/prime-prenosy-bohosluzeb-od-16-do-22brezna-2020/

