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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. V jenom týdnu se každý může přihlásit pouze jednou, buď ve všední den nebo 
v neděli. Pokud bude v 17:00 den přede mší ještě volné místo, může se přihlásit kdokoli. 
DĚKUJEME! 

Mše ve všední dny – V jednom týdnu se může každý přihlásit 1x. 
Mše s nedělní platností – Pokud bude platit i nadále PES 5, vychází to na každého zhruba 1x za 3 
týdny, abychom se aspoň trochu prostřídali. 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI! 

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. Během pátku dejte prosím, přednost 
těm, co mají úmysl mše svaté. Od soboty je možná rezervace i pro ostatní. 

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 na faře a adorace je na webu a na nástěnce v zádveří 
kostela. Na zpověď a hlídání během adorace se prosím rezervujte na farním webu. Děkujeme! 

Aktuální informace o volných úmyslech jsou na webových stránkách farnosti. Případní zájemci 
volejte pastorační asistentce (tel. 739 315 199).  

V postní době budou pravidelné křížové cesty. 

• Kostele sv. Jakuba – v pátek v 17:30 online. Osobně se mohou účastnit pouze ti, kdo jsou 
přihlášeni na mši svatou a ti (jednotlivci nebo skupinky), kdo vedou křížovou cestu. Zájemci 
o vedení křížových cest se prosím hlaste pastorační asistentce.  

• Kaple ve Lhotě – kaple je k dispozici k vykonání soukromých křížových cest, např. po rodinách. 
Domluvit se můžete s Františkem Matyskou st., tel. 737 943 100. 

• Kaple v Olešnici – v pravidelném čase v neděli ve 14:00, také po jednotlivých rodinách pod 
vedením F. Tučka. Zájemci na jednotlivé neděle se můžou hlásit pastorační asistentce. 

Prosíme rodiče dětí, které chodí do 3. třídy a tento rok by měly přistoupit k 1. svatému přijímání, 
aby se přihlásili pastorační asistentce do neděle 21. 2.. 

Postní brožurka, která se letos věnuje tématu výchovy, je k dispozici vzadu v kostele za 38,- Kč. 

V sakristii si můžete vyzvednout fotky dětí z 1. svatého přijímání 2020 a z biřmování z roku 2018. 

V neděli 28. 2. se uskuteční sbírka Svatopetrský haléř. Její výtěžek je určen do rukou Svatého otce, 
který jej pak rozděluje podle aktuálních potřeb církve. Pro ty, kdo půjdou odpoledne ke sv. přijímání 
a chtěli by přispět, bude kasička u vchodu kostela. 

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

