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Od 23. 11. do 12. 12. vláda omezuje počet účastníků bohoslužeb, svateb a pohřbů a shromáždění 
pořádaného církví na nejvýše 20. 

Prosíme, abyste se přihlašovali na všechny bohoslužby, jejichž časy v ČK, zůstaly stejné. Od 12. 10., 
kdy začaly první změny (snížení na 10 osob), se každý může přihlásit zatím pouze 1x (dokud nebude 
řečeno jinak). DĚKUJEME!! Pro rezervaci na mše v Č. Kostelci prosíme využívejte formulář na farním 
webu. O těchto možnostech můžete, prosím, informovat všechny kdo nemají přístup na internet.  

Na mši sv. na Boušín se prosím hlaste Marcelovi Dostálovi (tel. 603 997 353). V Horní Radechové 
bude mše pouze pro rodinu, která má úmysl mše svaté, opět nejvýše v počtu 20 lidí a s rozestupy 
2 metry.  

Při přihlašování na příští týden dejte prosím během dnešního dne (neděle 22. 11.) prostor těm, 
kteří mají v týdnu úmysl mše svaté. Od pondělí se mohou přihlašovat všichni, kteří od 12. 10. ještě 
na mši sv. nebyli. 

Dnes ve 20:00 bude růženec, který je možný sledovat online.  

V sobotu 28. 11 v 8:00 bude mimořádný úklid kostela. Prosíme 10 ochotných žen, aby se nahlásily 
V. Hoškové (tel. 736 421 582). Od 10:00 se budou do kostela dávat koberce. Prosíme 5 ochotných 

a silných mužů      , aby se přihlásili pastorační asistentce (tel. 739 315 199). 

V neděli 29. 11. při mších svatých proběhne žehnání adventních věnců, které si můžete přinést 
s sebou. Žehnání proběhne také při svatém přijímání (10:30 – 11:30, 16:00 – 17:00). V 18:00 bude 
v kostele adventní ztišení, které bude možno sledovat online. Prosíme skupinky nebo rodiny, které 
by chtěly vést toto ztišení, aby se ozvaly pastorační asistentce. 

Náboženství bude probíhat podle možností vyučujících a opatřeních v dané škole. Každý vyučující 
se s dětmi domluví individuálně. Mladší středoškoláci, ať se přihlásí M. Frýbové 
(frybova.marcela@seznam.cz, tel. 776 791 149). Výuka bude probíhat online. 

Děti se mohou zapojit do výroby ozdob na vánoční strom do kostela. Tento rok budeme vyrábět 
vánoční kouličky (fantazii se meze nekladou – malé, velké, barevné, z vlny...). Nezapomeňte 
připevnit dostatečně dlouhé poutko. Při návštěvě kostela (na adoraci, sv. přijímání nebo na mši) 
mohou děti vyrobené ozdoby ukládat do jesliček v kostele. 

Stejně jako v minulých letech proběhne od příští neděle celoadventní sbírka na TV Noe. Označená 
kasička bude umístěna v kostele.  

Stejně jako v loňském roce proběhne celoadventní sbírka na Mary's Meals. Do sbírky samozřejmě 
může přispět kdokoli, zvláště je určena dětem, které by touto cestou mohly pomoci jiným dětem, 
které se zdaleka nemají tak dobře. Každá koruna se počítá:-) Částka 420,- Kč vystačí na stravu pro 
jedno dítě na celý rok! 

Pokud byste chtěli přispět na farnost, můžete buď do kasičky, která stojí uprostřed kostela nebo na 
účet číslo: 118 091 9309/0800. Děkujeme za Vaše příspěvky. 

Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat plnomocné odpustky pro zemřelé prodloužena na 
celý měsíc listopad. Více informací na farním webu a na nástěnce v zádveří kostela. 

Termíny svatého přijímání, adorace a zpovědi jsou na webu farnosti a na nástěnce v zádveří 
kostela. O těchto možnostech můžete, prosím, informovat všechny kdo nemají přístup na internet. 

https://www.farnostck.cz/cs/rezervace
mailto:frybova.marcela@seznam.cz


Na hlídání při adoraci ADORACI se prosím rezervujte na farním webu. Na každých 15 minut jsou 
2 rezervační místa. Zároveň prosím respektujte, že v kostele může být nejvýše 20 osob. 

ZPOVÍDAT se bude v sakristii. Do sakristie se bude chodit pouze venkem. Chtěli bychom Vás 
poprosit, abyste si rezervovali místo ke zpovědi, nejlépe na farním webu, popř. můžete telefonicky 
přes pastorační asistentku (739 315 199) či o. Miloslava. 

V kostele je k zakoupení adventní brožurka (26 Kč) a Cyrilometodějský kalendář (89 Kč) 

Naši biskupové vyzývají spojit se každý večer ve 20:00 k modlitbě Růžence za ukončení epidemie, 
za všechny nemocné a jejich ošetřovatele a za pomoc pro všechny zasažené. 


