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OD PONDĚLÍ 26. 4. je ZMĚNA PRAVIDEL PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ NA MŠI. Podle vládního nařízení 
platného od 26. 4. 2021 je počet osob v kostele omezen pouze na pravidlo „Tři R“: 

• rozestupy – 2 m mezi osobami sdílející různé domácnosti 

• respirátor 

• ruce – dezinfekce před vstupem do kostela 
Rezervace je tedy nutná pouze na nedělní mše a sobotní mši s nedělní platností. Všichni by se 
měli dostat na mši s nedělní platností každý týden. Rezervace na další neděle bude na webových 
stránkách v pátek večer. 
Prosíme ty, kteří chtějí svaté přijímání do úst, aby chodili k přijímání poslední. 
Počet osob na mši sv. na Boušín je max. 60.  
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI! 

Rozpis možností adorace a zpovědi je na farním webu a v zádveří kostela. Ve středu odpoledne 
přijede zpovídat P. František Hofman. Možnosti svatého přijímání mimo mši sv. se od 26. 4. ruší. 

Dnes v neděli 25. 4. bude sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců. Ti, kdo půjdou ke sv. 
přijímání mohou přispět do kasičky vzadu v kostele.  

V úterý 27. 4. bude pravidelný úklid fary. Všem, kdo se ho účastní děkujeme. 

V sobotu 1. 5. na svátek sv. Josefa a po celý Rok sv. Josefa o každé jednotlivé středě je možné 
získat odpustky. Více informací je na farním webu. Po večerní mši svaté bude májová pobožnost. 
Ve Lhotě budou v sobotu 1. 5. dvě poutní mše svaté v češtině a v latině. Shromáždění osob uvnitř 
kaple i mimo vnitřní prostor kaple se může uskutečnit za podmínek mimořádného opatření vlády 
z 26. 4. viz webové stránky. Počet osob uvnitř kaple je omezen na pravidlo „3R“. Ti, co budou stát 
nebo sedět venku (budou zajištěny skautské lavičky), musí mít respirátor a zachovávat rozestupy 
2 metry. Bude zajištěné ozvučení z kaple. 
V sobotu 1. 5. od 9:00 do 16:00 probíhá „Vikariátní závod po dvojicích!“ pro mladé. 25 
checkpointů v CHKO Broumovsko, kamarád, procházka, závod, sranda, zamyšlení, drobné ceny. To 
vše a mnohem víc Vás čeká při tomto závodě. Více informací na farním webu. 

Příští neděli 2. 5. po večerní mši bude májová pobožnost. A při všech mších bude žehnání 
maminkám, které očekávají narození miminka. 

Děkujeme všem farníkům, kteří uklízeli koberce a kostnici, farnicím, které uklízely v kostele a všem, 
kteří pracovali na zahradě (vykopání keřů, zasetí trávy a vytvoření laviček na sezení). 

 
 


