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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 dvanáct. 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 večer přijede 
zpovídat P. Ladislav Hojný. 

Dnes v neděli 23. 5. je sbírka na pastorační aktivity v diecézi. V 18:00 bude májová pobožnost, 
kterou povede společenství Modliteb matek a Modliteb otců. Skupinky, které by chtěly vést další 
neděli májovou pobožnost, se mohou přihlásit pastorační asistentce. 

V úterý 25. 5. bude úklid kostela a fary. Všem, kdo se ho účastní, děkujeme. 

Ve čtvrtek 27. 5. bude náboženství středoškoláků na faře. 

V pátek 28. 5. večer bude „Noc kostelů“ v Červeném Kostelci i na Boušíně. Aktuální program je na 
webových stránkách farnosti. 

Příští neděli 30. 5. v 15:00 bude pouť ve Stolíně, hlavní celebrant bude P. František Hofman. 

Na webových stránkách farnosti a na nástěnce je „Prohlášení českých a moravských biskupů 
v situaci ustupující pandemie nemoci COVID-19“. Biskupové děkují všem těm, kteří se jakkoli 
podíleli na tom, že naši bližní měli potřebnou lékařskou i ošetřovatelskou péči. Také zmiňují, že 
technické prostředky byly v době pandemie důležitým nástrojem, jak zachovat alespoň něco 
a nějakým způsobem z toho, co činí Církev Církví, totiž „ecclesia“ – shromáždění. Avšak je potřeba 
mít stále na mysli, že skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné. Proto nás 
povzbuzují, abychom se postupně vraceli do kostelů. Svěcení svátečního dne je jedním z přikázání 
Desatera a ke svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě.  

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

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. 

Na začátku srpna přijde k nám do farnosti P. Josef Haman, který je nyní kaplanem v Poděbradech. 
Tady v okolí bude změna v Hronově, kam přijde P. Jan Kunert z H. Jelení. P. Jaroslav Jirásek půjde 
do H. Jelení. 


