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V současné době jsou při bohoslužbách nutné rozestupy 2 metry, respirátor a dezinfekce. 
Prosíme, využívejte celý prostor kostela. Rezervace je tedy nutná pouze na nedělní mše a sobotní 
mši večer. Prosíme, aby na mše s rezervací chodili ministrovat jen rezervovaní ministranti a ve 
všední den jen prvních deset. Na nedělní mše v 9:00 a v 11:00 budou otevřené boční dveře do 
zahrady a prostor bude ozvučen. Ti, kdo budou stát venku, se nemusí rezervovat, ale musí 
dodržovat rozestupy a mít respirátor. Rezervace na další neděli 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 16. 5. v 18:00 bude májová pobožnost, kterou povede společenství starších manželů. 
Skupinky, které by chtěly vést další neděle májové pobožnosti, se mohou přihlásit pastorační 
asistentce. 

Ve čtvrtek 20. 5. bude adorace od 18:30 do 20:30. 

Příští neděli 23. 5. bude sbírka na pastorační aktivity v diecézi. 

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

Sbírka z minulého týdne na pronásledované křesťany se vybralo 15 357,- Kč. Všem, kteří přispěli 
děkujeme. 

Tým z Adopce na dálku nás požádal a poslal možnosti pomoci v současné humanitární krizi 
způsobené pandemií v Indii, jsou na nástěnce a na webových stránkách farnosti. 

Náboženství ve Lhotě, pro mladší středoškoláky a pro 1. a 2. stupeň v Červeném Kostelci bude od 
příštího týdne probíhat normálně v klasickém čase a ve škole nebo na faře, tak jako na začátku 
školního roku. 

Počet zpěvníků na rytmické mše výrazně poklesl. Pokud jste si takovýto zpěvník vypůjčili domů, 
prosíme, jestli byste ho vrátili zpátky do kostela. Děkujeme. 

 

 

 


