OPATŘENÍ K NOUZOVÉMU STAVU
VE FARNOSTI MLADÁ BOLESLAV
S ohledem na Vyhlášení nouzového stavu, na Prohlášení českých a moravských biskupů a na
Výzvu litoměřického biskupa ze dne 12. 3. zavádíme v našich farnostech až do odvolání
následující opatření:
1. Veřejné mše svaté se nekonají. Kněží slouží bohoslužby na dané úmysly soukromě.
2. Nekonají se setkání na faře, není-li explicitně ohlášeno jinak.
3. Věřící jsou dispenzováni od povinnosti účasti na nedělní mši svaté. Doporučujeme
farníkům, aby při slavení neděle využili rozhlasu (Proglas), televize (TV Noe) nebo
internetu (www.mseonline.cz). Rodiny mohou dále vykonat domácí bohoslužbu slova
s úkonem kajícnosti, liturgickými čteními a přímluvami.
4. Kostely budou otevřeny a bude se konat výstav Nejsvětější Svátosti, a to v těchto
časech:
neděle
kostel Nanebevzetí Panny Marie od 8:00 do 20:00
pondělí až sobota
kostel svatého Jana Nepomuckého od 16:00 do 19:00
V případě, že by v kostele již bylo přítomno třicet lidí, budete moci vstoupit teprve poté,
co někdo z modlících se odejde. Lidé ochotní pomoci s hlídáním kostela, ať se ozvou
otci Štěpánovi.
5. Svaté přijímání bude podáváno v neděli v arciděkanském kostele mezi 9.-11. a 18.-20.
hodinou. Ke starým a nemohoucím může kněz přijít osobně domů. Využijte též možnosti
duchovního svatého přijímání (kancionál 042).
6. Svátost smíření je možná v neděli mezi 9.-11. a 18.-20. hodinou, kdy bude
v arciděkanském kostele přítomen kněz. Ve všední dny pak vždy od 18:30 do 19:00. Po
domluvě kdykoliv.
7. Svátost pomazání nemocných mohou kněží nadále udílet i v nemocnicích.
8. Biskup vyzývá studenty, kterým je pozastavena výuka, aby vypomohli s hlídáním
v rodinách, kde by děti zůstávaly doma, zatímco rodiče budou v zaměstnání. Rodiny,
které takovou pomoc potřebují, a studenti, kteří jsou ochotni ji poskytnout, ať se prosím
nahlásí kněžím.
9. Kontakt na kněze: P. Pavol Poláček (326 324 115), P. Štěpán Smolen (602 887 143).
10. Sledujte pravidelně webové stránky farnosti s ohledem na možné změny.
V Mladé Boleslavi, 13. 3. 2020

