
SDĚLENÍ FARNÍKŮM 
2. 5. 2021 

OD PONDĚLÍ 26. 4. je ZMĚNA PRAVIDEL PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ NA MŠI. Podle vládního nařízení 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. 

Dnes v neděli 2. 5. bude při všech mších žehnání maminkám, které očekávají narození miminka. Po 
večerní mši bude májová pobožnost. 

Ve čtvrtek 6. 5. je změněn čas adorace od 18:30 do 20:30. 

V měsíci květnu po večerních mších svatých budou litanie k Panně Marii, kromě středy, kdy budou 
litanie ke sv. Josefovi. 

Příští neděli 9. 5. kromě běžné sbírky pro farnost, bude možné přispět na pronásledované křesťany, 
označená kasička bude vzadu v kostele. Více informací o pronásledovaných křesťanech je vzadu na 
nástěnce a na farním webu. Na nástěnce jsou také informace o možnosti manželských setkání 
v Blatné v termínu od 17. do 24. července. Příští neděli nebude mše v 17:30. 

Při sbírce na kněžský seminář a formaci bohoslovců minulou neděli se vybralo 22 213,- Kč. Všem 
děkujeme! 

Děkujeme všem akolytům a jáhnům, kteří podávali sv. přijímání mimo mši sv. a všem, kteří 
zajišťovali poutní mše sv. ve Lhotě. 

P. Ladislav Hojný vzkazuje, že nedělní mše sv. ve Rtyni i v Malých Svatoňovicích jsou obsazené 
místními. 

 

 

 


