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 Nadále platí, že se může zúčastnit mše svaté 20 osob. Přednostně se mohou mše svaté zúčastnit 
ti, kteří si zamluvili úmysl mše svaté. Vstup do kostela bude zpřístupněn 15 minut před začátkem 
bohoslužby. Po naplnění kapacity se uzavře. 

 Od pondělí 30. listopadu srdečně zveme na RORÁTY. Roráty budou každý den mimo neděli, 
vždy v 6.30 hodin.  

 V pondělí 30. listopadu od 9.00 hodin bude prováděn úklid farního kostela. Prosíme o pomoc při 
úklidu. 

 Vstup do farního kostela bude otevřen směrem od náměstí. 

 Stále probíhá zápis intencí na I. pololetí roku 2021 ve farní kanceláři. 

 Zveme na adoraci v pátek 4. prosince do farního kostela. Adorace bude probíhat od 15.00 do 
17.30 hodin. Zapisovat se na adorační službu je možno vzadu v kostele. 

 V sobotu je první sobota v měsíci, mše svaté budou slouženy v 8.00 a v 18.00 hodin v bazilice. 
V tento den nebudou slouženy mše svaté ve farním kostele. 

 Od pondělí do soboty po ranní mši svaté do 7.30 hodin a po večerní mši svaté do 19.00 hodin 
budeme podávat sv. přijímání a je možno přistoupit ke svátosti smíření. V neděli od 8.45 do 
9.30 hodin a od 10.45 do 11.30 hodin budeme podávat sv. přijímání a od 16.00 hodin do 17.00 
hodin bude možnost přistoupit ke svátosti smíření a ke sv. přijímání. Prosíme farníky, aby 
svátost smíření před vánočními svátky nenechávali na poslední chvíli. 

 V Lískovci se bude podávat svaté přijímání v neděli po skončení mše svaté do 8.30 hodin a ve 
Starém Městě po skončení mše svaté do 10.00 hodin. 

 V neděli 6. prosince budeme po mši svaté v Lískovci zapisovat intence na rok 2021. 

 V neděli 6. prosince budeme po mši svaté ve Starém Městě zapisovat intence na rok 2021. 

 Zveme ke každodenní modlitbě posvátného růžence za ukončení pandemie. Kdo chce, může se 
přidat k modlitbě, která bude přenášena živě na YouTube z baziliky od pondělí do pátku ve 20.00 
hodin.  

 Katolický týdeník je možno vyzvednout vzadu ve farním kostele.  

 Sbírka na světové misie proběhne formou označených kasiček do 20. prosince. Finanční dar na 
misie můžete poslat rovněž na účet farnosti s označením, že se jedná o dar na misie.    

 V areálu baziliky je ještě příští týden přistaven kontejner. Moc děkujeme všem, kteří se 
zapojili. Prosíme ještě o „dohrabání“.   

 Vzadu v kostele je pro vás připraven nový zpravodaj „Svatojánský hlas“, kde mimo jiné 
naleznete adventní putování s pastýři pro celou rodinu. 

 Na požádání se svátosti budou vysluhovat individuálně po dohodě s kněžími farnosti. 

 Všem děkujeme za vzájemnou ohleduplnost a za respektování aktuálních opatření.    

 Biskupové povzbuzují k zintenzivnění modliteb za ukončení pandemie. Jsme zváni k postu a 
almužně ve středy 2. 12., 9. 12. a 16. 12. 

 


