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V současné době jsou povolené bohoslužby za účasti 100 osob. Od pondělí 25. 5. pak za účasti 
300 osob. Příští neděli k tomu řekneme víc. V tomto týdnu (stejně jako v minulém) jsme přidali 
mše sv. ve čtvrtek a v pátek v 7:00, v sobotu v 18:00 (s nedělní platností) a v neděli v 11:00 
a v 18:00. Na mše sv. v Č. Kostelci je nutné se přihlašovat pouze na ty, které jsou uvedené 
v tabulce na farním webu (čtvrtek večer, pátek večer, sobota večer a neděle všechny 
mše sv.). Ostatní mše sv. jsou přístupné bez rezervace. 

Pro rezervaci prosíme využívejte formulář na farním webu, popř. se přihlašujte přes své příbuzné 
a známé, kteří mají přístup k internetu. Můžete také o této možnosti informovat ty, kteří nemají 
přístup na internet. Při přihlašování prosíme pište nejdříve svoje příjmení, pak jméno. Pouze vy 
(a kněží) uvidíte jména, která jste přihlásili. Můžete se také odhlásit. Kromě jáhnů, kostelníků 
a varhaníků se prosíme přihlašujte všichni (i případní ministranti, kterých může být u oltáře nejvíc 
6). 

Na mše sv. na Boušíně, kde je kapacita pouze 60 osob, bude umožněn vstup pouze tomuto počtu 
osob. Kdo dřív přijde, ten se dostane. V H. Radechové budou zatím mše sv. pouze pro ty, kteří 
mají úmysl mše sv. 

V sobotu a v neděli je také možné využít mše sv. v okolí, které nejsou tolik navštěvované, 
např. v sobotu v 17:00 (Hronov), v neděli v 8:00 (Úpice), v 9:45 (V. Poříčí), v 10:00 (Batňovice), 
v 11:15 (Stárkov). Ovšem nezaručujeme Vám, že tam bude volno. P. Ladislav Hojný upozorňuje, 
že v M. Svatoňovicích a ve Rtyni je vzhledem k velikosti kostelů plno. Stejně tak ve Studnici. 

Nadále platí dispenz diecézního biskupa od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro všechny 
věřící. Rozhodnutím diecézního biskupa splňuje věřící účastí na kterékoliv bohoslužbě v týdnu 
nedělní povinnost účasti na mši svaté. 

Pravidelný úklid kostela a fary bude až v úterý 26. 5. po ranní mši sv. Děkujeme všem. 

Pokud by se někdo další chtěl přidat k lektorské službě (ke čtení při mši sv. v neděli), prosíme, 
kontaktujte paní Jaroslavu Šolcovou (728 612 123) do konce května. Všem lektorům děkujeme. 

Na neděli 17. 5. Česká biskupská konference vyhlásila tzv. dveřní sbírku na pronásledované 
křesťany, tzn. že kromě normální farní sbírky je u sochy sv. Antonína kasička, kde můžete přispět 
na pronásledované křesťany. Křesťané jsou nadále nejpronásledovanější náboženskou skupinou 
a útlak stále roste. Zvláště tragická je situace na Středním východě, v místech počátků křesťanství, 
kde křesťanským církvím hrozí úplný zánik. Charakter genocidy má pak protikřesťanský teror 
v Nigérii, kde se křesťané stali lovnou zvěří. Situace náboženských menšin, jako jsou křesťané, 
je v různých muslimských zemích velmi odlišná. Téměř v žádné zemi s muslimskou většinou není 
náboženská svoboda realizována. Pod tlak se však dostávají i křesťané na Západě, zejména vlivem 
agresivního liberalismu a sekularizace. Solidarita s pronásledovanými má biblický základ v Písmu 
svatém: „Trpí-li jedna část, trpí spolu s ní všechny“ (srov. 1 Kor 12,26), říká svatý Pavel. Je důležité 
si uvědomit, že v praktické rovině jsme právě my často jedinými, kteří mohou ještě pomoci. 
Spojme se proto s pronásledovanými křesťany v modlitbě a v konkrétní hmotné pomoci formou 
dnešní sbírky. 

Do konce května můžete přispět v rámci Adopce na dálku na podporu tří indických dětí, na které 
se každý rok vybírá během postní doby. Kasička je u zadních dveří. 

https://www.farnostck.cz/cs/rezervace

