
SDĚLENÍ FARNÍKŮM 
27. 12. 2020 

Od neděle 27. 12. je na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném kostele 
nepřekročí 10 % míst k sezení. V kostele sv. Jakuba je to 30 míst. Prosíme, abyste se 
přihlašovali na všechny bohoslužby. Během pátku dejte prosím, přednost těm, co mají 
úmysl mše svaté. 

PROSÍME, aby ve dnech od 28. 12. do 3. 1. se každý zapsal pouze 1x, aby se dostalo na 
všechny. Pokud bude v 17:00 den přede mší ještě volné místo, můžete se přihlásit podruhé. 
DĚKUJEME!!  

Pro rezervaci na mše v Č. Kostelci prosíme využívejte formulář na farním webu, popř. se 
přihlašujte telefonicky. Rezervace na další týden bude k dispozici v pátek (když nebudou 
změny ze strany Vlády ČR).  Mše s nedělní platností budou online přenášeny jen v 7:00 
a v 9:00. Zakazuje se hromadný zpěv. Prosíme, abyste využili celý prostor kostela 
a dodržovali rozestupy 2 m. 

Na mši sv. na Boušín se prosím hlaste Marcelovi Dostálovi (tel. 603 997 353), max. počet je 
15. 

Rozpis možností svatého přijímání, zpovědi a adorace je na webu a na nástěnce v zádveří 
kostela. 

Na zpověď a hlídání během adorace se prosím rezervujte na farním webu. Děkujeme! 

V neděli 3. 1. bude při všech mších žehnání maminkám, které očekávají narození miminka. 

Děkujeme všem, kteří připravili kostel pro vánoční svátky – stavěním betléma, výzdobou, 
úklidem, postavěním stromku a Kejklíčkovým za darování stromu. A také všem, kteří se 
jakkoli zapojovali během bohoslužeb (ministrantům, hudebníkům, kostelníkům,..), Děkujeme 
také všem, kteří hlídali kostel na Štědrý den a všem, kteří v těchto časech zajistili hudební 
doprovod. 

Pokud by někdo chtěl do konce roku darovat nějaký finanční obnos farnosti, je možné mu 
vystavit potvrzení o daru, aby si to pak mohl odečíst z daní. 

Aktuální informace o tradiční Tříkrálové sbírce: Jan Kordina, tel. 732 402 222, email: 
Kordina@hospic.cz, Josef Urban, tel. 731 598 833, email: urban@hospic.cz. 
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