Informace k poslednímu rozloučení s Mons. Josefem Maňákem
v kostele sv. Jana a Pavla v Místku
8.12.2018
Pro kněze budou připravené parkovací plochy v blízkosti kostela sv. Jana a Pavla v Místku
(vjezd od ulice Ostravské směrem ke kostelu):
P1 – parkoviště u Moneta Money Bank
P2 – parkovací plocha u gymnázia P. Bezruče
P3 – za SSŠP PrimMat (vjezd vedle kostela sv. Jana a Pavla naproti ZUŠDH - ul. ČSA 481)
Parkoviště v těsné blízkosti vstupu do kostela sv. Jana a Pavla (mezí SSŠP PrimMat a ZUŠDH)
bude vyhrazené pouze po biskupy, TV Noe a vozidlo pohřební služby.
Kromě těchto parkovacích ploch je možné využit také další, dostupná místa:
P4 – u Starého autobusaku
P5 – vedle Magistrátu města Frýdku-Místku v přízemí – vjezd z ul. Pol. obětí
P6 – v areálu za OSSZ (vjezd z ulice Svatopluka Čecha)
P7 – u Ještěra
P8 – u tržnice
P9 – podél 8. pěšího pluku
P10 – placené parkoviště u ČSOB
P11 – u Tesca
Kromě P10 všechna parkoviště jsou pro účastníky rozloučení zdarma. Parkoviště P1 máme
objednané od 7.00 do 12.00 hod.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Kněží si s sebou přinesou albu a štolu fialové barvy. Budou se oblékat v jídelně
gymnázia P. Bezruče (budova u ZUŠDH) a půjdou obsadit vyhrazená místa ještě před
začátkem obřadu. Kněží si v jídelně nechají svrchní oblečení (zajištěn dohled).
Celebrant a kněží koncelebrující v ornátech budou se oblékat v kavárně ZUŠDH a
půjdou v průvodu od ZUŠDH. (V případě vytrvalého deště celebrant a kněží
koncelebrující v ornátech se budou oblékat v zákristii a průvod půjde ze zákristie.)
WC budou k dispozici v jídelně gymnázia P. Bezruče a v ZUŠDH - ul. ČSA 481.
Farní kostel sv. Jana a Pavla bude otevřen pro veřejnost od 7.00 hod. V případě, že
rodina dovolí otevřít rakev, bude přistup k rakvi k uctění těla otce Josefa Maňáka
umožněn od 7.30 do 8.45. V 8.15 se můžete připojit k modlitbě sv. růžence. Obřad
posledního rozloučení začíná v 9.00 hod. a bude možné jej sledovat přímým přenosem
na TV Noe a na dvou velkoplošných obrazovkách před kostelem.
Květinové dary bude možno pokládat na zahradě vedle kostela v pravo na připravenou
plochu.
Pro kněze bude rezervovaných prvních 5 lavic po levé straně kostela, 3 lavice po pravé
straně kostela, lavičky vedle rakve a lavičky v presbytáři.
2 první lavice po pravé straně kostela budou rezervovaný pouze pro nejbližší rodinu a
pozvané hosty.
Kněze prosíme, aby obsadili nejdříve místa v presbytáři a na lavičkách vedle rakve.
Zdravotní ́ služba bude k dispozici v zadní časti kostela – při vstupu vpravo pod kůrem.
Fotografie pořizujte pouze z místa, které obsadíte. Oficiální fotodokumentace bude
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k dispozici na webu „Člověk a víra“
Svaté přijímání se bude podávat před rakví, u bočních oltářů, pod kůrem a venku.
Po obřadu posledního rozloučení, vynesou kněží místeckého děkanátu rakev středem
kostela až k autu mezí SSŠP PrimMat a ZUŠDH. Prosíme o respektování pokynů
pořadatelů̊ při uvolňování uličky pro liturgický průvod. Auto pohřební služby ihned
odveze rakev do Hovězí, kde v 14.00 hod. začne pohřební mše sv. s uložením těla do
rodinného hrobu.
Objednané autobusy pro přihlášené zájemce do Hovězí odjedou v 11.45 z P4
U areálu kostela se budou rozdávat památeční obrázky s fotografií o. Josefa a
základními údaji o jeho kněžské službě a napečené koláče a buchty.
Po obřadu posledního rozloučení jsou všichni kněží, zasvěcené osoby, rodina a další
pozvaní hosté zvaní na pohoštění do katolického domu (vedle kostela sv. Jana a Pavla
po druhé straně hl. cesty Janáčkova – adresa – F. Čejky 450). Jelikož u katolického domu
je jen pár parkovacích míst pro biskupy, prosíme kněze a další hosty o využiti
podchodu.
Od 7 hod. bude k dispozici pořadatelská služba na parkovištích P1, P2, P3, P5, P6,
v kostele a areálu kostela sv. Jana a Pavla, v ZUŠDH a v jídelně gymnázia P. Bezruče.
Jelikož očekáváme přes 2.500 návštěvníků prosíme o respektování pokynů pořadatelů.
za děkanát Místek P. Dariusz Jedrzejski, místoděkan
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