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Pravidla na přihlašování na mše jsou stále stejná. REZERVACE NA DALŠÍ TÝDEN BUDE NA WEBU 
PRO VŠECHNY V PÁTEK VEČER. 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.  
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 18. 4. bude možnost svatého přijímání od 8:00 do 8:30 a od 10:00 do 10:30. 
Počítáme s tím, že tyto časy budou platit i následující neděle. 

V pondělí 19. 4. a ve středu 21. 4. bude po mši možnost sv. přijímání. Po celý Rok sv. Josefa je totiž 
možné získat odpustky devatenáctého dne kteréhokoliv měsíce a o každé jednotlivé středě, která 
je podle zvyku zasvěcena památce sv. Josefa. Více informací je na farním webu (Hlavní strana – Rok 
sv. Josefa) a na lístečkách v kostele. Po mši se ve středu místo modlitby k sv. Josefu budou modlit 
litanie k sv. Josefovi. 

V sobotu 24. 4. v 9:00 bude úklid koberců v kostele. Všem, kdo se ho účastní děkujeme. 

Příští neděli 25. 4. bude sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců. 

Pan biskup Josef Kajnek nás prosil, abychom upozornili na možnost přihlášení se do kněžského 
semináře. Přihlášku do semináře je třeba tento rok odevzdat do 30. 4. na biskupství prostřednictvím 
duchovního správce. Další informace o studiu bohosloví můžete nalézt na internetových stránkách 
kněžských seminářů v Praze www.arcs.cuni.cz nebo v Olomouci www.knezskyseminar.cz. Pan 
biskup nás zároveň prosil, abychom vybízeli všechny věřící k modlitbám za kněžská a řeholní 
povolání, abychom vybízeli ke vstupu do noviciátů mužských a ženských řeholí, abychom 
připomněli i možnost studia laiků na teologických fakultách v Praze a v Olomouci a abychom 
zdůraznili mladým lidem důležitost studia na pedagogických fakultách a na zdravotnických školách. 

Na farních stránkách ve „Společenství – Palladium“ je seznam rodin, které a kdy mají Palladium. 

Nová možnost online náboženství pro děti, které se připravují na 1. svaté přijímání je v pátek od 
16:45. Pokud byste měli zájem, kontaktujte Janu Brátovou, tel.: 732 772 870. 

 

http://www.knezskyseminar.cz/

