
SDĚLENÍ FARNÍKŮM 
30. 5. 2021 

V současné době jsou při bohoslužbách nutné rozestupy 2 metry, respirátor a dezinfekce. Po 
dohodě s pastorační radou nebudou od června sobotní večerní mše s nedělní platností. Na mše 
k rezervaci budou přidána místa na kůr a do staré zpovědnice. Prosíme, abyste využili celý 
prostor kostela. Pokud se rezervujete na kůr, jděte na kůr a pokud do staré zpovědnice, využijte 
místa ve staré zpovědnici. Rezervace je nutná pouze na nedělní mše a tento týden mimořádně 
i ve čtvrtek na mši v 18:00.  
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 týden bude na webových stránkách v pátek večer. 
Prosíme ty, kteří chtějí svaté přijímání do úst, aby chodili k přijímání poslední. 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI! 

Rozpis možností adorace a zpovědi je na farním webu a v zádveří kostela. V pondělí a ve středu 
přijede zpovídat P. František Hofman. Je nutná rezervace. Kdo nemá přístup na internet, může 
volat pastorační asistentce (tel.: 739 315 199). 

Dnes v neděli 30. 5. nebude májová pobožnost. 

Ve středu 2. 6. od 9:00 do 10:00 bude možné stavit se na faře a dát si úmysly na mši svatou do 
konce roku. Nebo kdykoli volejte pastorační asistentce. 

Ve čtvrtek a v pátek při večerních mších budou otevřené dveře na zahradu a prostor bude 
ozvučen. 

Příští neděli 6. 6. bude při všech mších žehnání maminkám, které očekávají narození miminka. 

Minulou neděli se při sbírce na pastorační aktivity v diecézi vybralo 15 468,- Kč. Děkujeme. 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu Noci kostelů. 

P. Zdeňkovi Šilhánkovi byl uznán invalidní důchod, na který nastoupí od července. Do té doby 
bude bydlet v naší farnosti. Ale protože je v pracovní neschopnosti, bude vypomáhat pouze na 
Boušíně a v H. Radechové. 


