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Minulou neděli při sbírce na pronásledované křesťany se vybralo v Č. Kostelci 18 005 Kč, 

v H. Radechové 430 Kč a na Boušíně 1 700 Kč. Všem děkujeme. 

V úterý 26. 5. po ranní mši sv. bude úklid kostela a fary. Děkujeme všem, kteří se ho zúčastní. 

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. 

Do konce května (tzn. do příští neděle) můžete přispět v rámci Adopce na dálku na podporu tří 
indických dětí, na které se každý rok vybírá během postní doby. Kasička je u zpovědní 
místnosti. 

Hospic Anežky České Červený Kostelec hledá pracovníka na dohodu o provedení práce, 

po dobu letních měsíců, na úklid.  Bližší informace na emailu novakova@hospic.cz, telefonu 

č. 775 639 967, nebo osobně v Hospici. 

INFORMACE KE MŠÍM SV. OD PONDĚLÍ 25. 5.: 

Od pondělí 25. května jsou povolené bohoslužby a náboženské obřady za účasti 300 osob. 

Č. Kostelec – zatím zkusíme limit 180 osob, protože nadále se má dodržovat rozestup dvou 

metrů od lidí, kteří nežijí v jedné domácnosti. Prosíme, abyste co nejvíce využili celý prostor 

kostela. Zároveň počítáme se zprovozněním i venkovního reproduktoru směrem k zahradě. 

Oproti běžnému režimu jsme přidali mši sv. v neděli v 11:00. Je nutné se přihlašovat pouze 

na nedělní mše sv. Ostatní bohoslužby jsou přístupné bez rezervace. Pro rezervaci prosíme 

využívejte formulář na farním webu (na hlavní stránce vpravo nahoře), popř. se přihlašujte 

přes své příbuzné a známé, kteří mají přístup k internetu. 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 8). Každý se již může 

osobně účastnit mše sv. denně. 

Boušín – limit je 75 osob. Kdo dřív přijde, ten se dostane. 

H. Radechová – mše sv. jsou již volně přístupné. Ti, kdo se nevejdou do kaple, budou muset 

stát venku přede dveřmi. 

Okolí – v sobotu večer 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). P. Ladislav Hojný upozorňuje, že v M. Svatoňovicích 

a Rtyni je vzhledem k velikosti kostelů plno. 

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. 
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