
SDĚLENÍ FARNÍKŮM 
13. 6. 2021 

V současné době jsou při bohoslužbách nutné rozestupy 2 metry, respirátor a dezinfekce. 
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.  
Na nedělní mše v 9:00 a v 11:00 budou otevřené boční dveře do zahrady, prostor bude ozvučen. 
Ti, kdo budou stát venku, se nemusí rezervovat. 
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. Tento týden se bude 
zpovídat v pondělí a pátek před večerní mší svatou v kostele bez rezervace. Na ostatní termíny 
na faře se prosím rezervujte. Ve středu přijede zpovídat P. František Hofman. 

Dnes v neděli 13. 6. není mše v 11:00 v ČK, ale poutní mše v Olešnici v kapli sv. Antonína. 
Prostor před kaplí bude ozvučen a bude možné si sednout na lavičky. Není nutné se rezervovat. 

Po mši svaté v pondělí 14. 6. bude novokněžské požehnání F. Filipa. 

Ve čtvrtek 17. 6. po dětské mši svaté bude závěrečný táborák před prázdninami. Fara zajistí 
oheň a vidlice. Pití, pečivo a něco na opečení si prosím zajistěte vlastní. Děkujeme. 

V sobotu 19. 6., stejně jako 19. dne kteréhokoliv měsíce a o každé jednotlivé středě, je po celý 
Rok svatého Josefa možné získat plnomocné odpustky. V sobotu také bude vikariátní plavba 
na raftech. Více informací na farním webu a na nástěnce vzadu v kostele. 

Příští neděli 20. 6. při mši svaté v 9:00 bude hrát rytmika. Při všech mších bude sbírka na 
Charitu. 

Je možné dát si úmysly na mši svatou do konce roku. Můžete se stavit na faře v úterý od 8:30 
do 9:30 nebo kdykoli volejte pastorační asistentce (739 315 199).  

V úterý 22. 6. bude setkání pastorační rady. Pokud byste měli nějaké podněty k životu ve 
farnosti, můžete je říct členům pastorační rady. V 17:00 bude v kostele sv. Jakuba koncert 
mladých varhaníků – žáků ZUŠ. 
 

 


