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Ve Svatém týdnu se každý může přihlásit pouze 1x na jednu z 18 bohoslužeb, které jsou na 
KVĚTNOU NEDĚLI (a sobotu večer), ZELENÝ ČTVRTEK, VELKÝ PÁTEK, BÍLOU SOBOTU a NEDĚLI 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ. Pokud bude v 17:00 den před bohoslužbou ještě volné místo, může 
se přihlásit kdokoli. 
V kolonce "Ministranti" jsou 2 – 4 místa. Pouze pro ministranty!!! Prosíme, aby na obřady Velkého 
pátku a sobotní vigilii přišli nejpozději 20 min. před bohoslužbou, v ostatní svátky nejméně 10 min. 
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). 
Rezervace na další týden budou na webu v sobotu ráno. 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI! 

V rozpisu bohoslužeb jsou označeny bohoslužby, které budou přenášeny na farním webu. Svatý 
stolec pro posílení jednoty diecéze letos doporučuje věřícím, kteří se nemohou osobně zúčastnit 
bohoslužby, aby se připojili prostřednictvím sdělovacích prostředků především k liturgickým 
oslavám Tridua slaveným diecézním biskupem v příslušné katedrále. V katedrále v Hradci Králové: 
Zelený čtvrtek v 18:00, Velký pátek v 15:00, Vigilie v sobotu pravděpodobně ve 20:00 hod. 
Na Velikonoční vigilii je možné použít výjimku ze zákazu nočního vycházení.  

Rozpis možností svatého přijímání, denní modlitby církve a otevřeného kostela je na farním webu 
a na lístečkách v zádveří kostela. Na Denní modlitbu církve je nutné se rezervovat nebo je možné 
sledovat ji online. Rezervace na hlídání kostela je také na farním webu, přijít však může kdokoliv. 
Příští týden v neděli 4. 4. bude změna v možnosti svatého přijímání od 8:00 do 8:30 a od 10:00 do 
10:30. 

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. 

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

Dnes v neděli 28. 3. si každý sám bude moci projet již tradiční "Cyklo-křížovou cestu" kolem 
olešenských křížů. Více informací na webu farnosti v „Plánovaných akcích“. 

V úterý 30. 3. po mši svaté bude pravidelný úklid kostela a fary. Děkujeme všem, kdo se ho účastní. 

V sobotu 3. 4. večer na velikonoční vigilii si prosím s sebou vezměte svíčku, nejlépe svou vlastní 
křestní svíčku, se kterou obnovíte křestní sliby. 

V neděli 4. 4. bude při všech mších žehnání maminkám, které očekávají narození dítěte. 

Do neděle 4. 4. se můžete přihlásit na třídílný praktický online seminář na porozumění společné 
plodnosti manželů. Více informací na webu diecézního Centra pro rodinu. 

Nejpozději do neděle Zmrtvýchvstání je 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. 

https://www.bihk.cz/biskupstvi/centrum-pro-rodinu/akce-poradame/odevzdavam-se-ti-prijimam-te

