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Pravidla na přihlašování na mše jsou stejná jako před Velikonocemi. V jenom týdnu se každý 
může přihlásit pouze jednou, buď ve všední den nebo v neděli. Mše s nedělní platností vychází na 
každého zhruba 1x za 3 týdny. Pokud bude v 17:00 den přede mší ještě volné místo, může se 
přihlásit kdokoli. Rezervace na další týden budou na webu v pátek večer. 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). 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI! 

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

Dnes v neděli 4. 4. bude při všech mších žehnání maminkám, které očekávají narození dítěte. Také 
je změna v možnosti svatého přijímání od 8:00 do 8:30 a od 10:00 do 10:30. Stejně i příští neděli 
11. 4.. Do dneška 4. 4. se můžete přihlásit na třídílný praktický online seminář na porozumění 
společné plodnosti manželů, kteří usilují o početí dítěte nebo naopak se chtějí početí dítěte 
vyhnout přirozenou cestou. Tento seminář je pro páry, které spolu chodí, snoubence, ženy a dívky 
s problémy v menstruačním cyklu. Více informací na webu diecézního Centra pro rodinu a na farním 
webu v aktualitách. Dnes je také naposledy možné přispět v rámci Adopce na dálku. 

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 podíleli na uskutečnění tradiční "Cyklo-křížové cesty" kolem olešenských 
křížů. 

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě velikonočních svátků – varhaníkům, zpěvákům, 
kostelníkům, ministrantům, akolytům, jáhnům, lektorům, fotografům, všem, kteří hlídali kostel, 
všem, kteří uklízeli a zdobili Boží hrob i kostel, všem, kteří se starají o přenosy bohoslužeb… 

 

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

