
SDĚLENÍ FARNÍKŮM 
21. 3. 2021 

Zatím stále pravidla pro bohoslužby zůstávají nezměněna (více na farním webu u rezervací). V rámci 
opatření bychom Vás chtěli poprosit, abyste po mši svaté a když chodíte ke sv. přijímání nezůstávali stát 
před kostelem. Prosíme ty, kteří chtějí svaté přijímání do úst, aby chodili k přijímání poslední. Na mši sv. 
na Boušín se prosím hlaste Marcelovi Dostálovi (tel. 603 997 353). 
Tento týden nejsou v rezervaci mše na Květnou neděli a sobotní mši s nedělní platností. REZERVACE NA 
KVĚTNOU NEDĚLI, CELÝ SVATÝ TÝDEN a VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ budou na webu až příští SOBOTU RÁNO 
(27. 3.). Ti, kdo mají ve Svatém týdnu úmysl mše svaté a chtějí jít na tuto mši, ať se do pátku ozvou 
pastorační asistentce. 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI! 

O aktuální informace o volných úmyslech volejte pastorační asistentce (tel. 739 315 199).  

Rezervace Palladia je do konce srpna obsazena. 

Po celý Rok sv. Josefa je možné získat odpustky, více informací je na farním webu (Hlavní strana – Rok sv. 
Josefa). Zde je i modlitba k sv. Josefovi, kterou se modlíme po mši. 

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, kdo vedou křížovou cestu. 

• 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. Zájemci na 
jednotlivé neděle se můžou hlásit pastorační asistentce. 

Děkujeme všem, kteří se jakkoli podíleli na průběhu všech křížových cest. 

V pondělí 22. 3. uplyne rok od úmrtí první oběti nemoci COVID-19. Česká biskupská konference se připojuje 
k občanské iniciativě „Minuta ticha“ v podobě rozeznění kostelních zvonů. Proto také v naší farnosti ve 
12:00 budou znít kostelní zvony jako připomínka a symbolické uctění památky zemřelých v souvislosti 
s touto nemocí a jako vyjádření podpory pozůstalým.  

V úterý 23. 3. bude večer od 17:30 do 20:30 mimořádně adorace. Ve čtvrtek je slavnost a večer bude mše 
svatá a sv. přijímání. 

V pátek 26. 3. bude mít křížovou cestu Charita. 

V sobotu 27. 3., v předvečer Květné neděle, se uskuteční od 18:45 krátký postní online koncert duchovní 
hudby Štěpánova smyčcového kvinteta. 

Na Květnou neděli 28. 3. bude při všech mších a odpoledne při svatém přijímání žehnání ratolestí. V noci 
ze soboty na neděli si posuneme hodiny o hodinu dopředu, vstupuje v platnost letní čas.  

Během postní doby je opět možné přispět v rámci Adopce na dálku. Pokud se nám i v letošním roce podaří 
nashromáždit 19 500,- Kč, budou mít tři děti opět možnost pokračovat ve školní docházce. Více informací 
na nástěnce vzadu v kostele. 

Možnosti zpovědi před Velikonocemi jsou na farním webu a na lístcích v kostele, které si můžete rozebrat. 
Chtěli bychom Vás poprosit, abyste si rezervovali místo ke zpovědi na farním webu, popř. můžete 
telefonicky přes pastorační asistentku (739 315 199). Čím dřív obsadíte všechna místa, tím dřív a snadněji 
budeme moci přidat další. Na každou ¼ hodinu jsou dvě volná místa. Pokud byste potřebovali celou ¼ 
hodinu, můžete si zarezervovat obě dvě místa. 

V kostele a v papírnictví Ivín je možno zakoupit si paškálky za 60,- Kč. 



Děkujeme všem, kteří se podíleli na likvidaci pařezů po spadlých akátech a pomohli s prořezáváním stromů 
na farní zahradě.  

 


