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V současné době jsou při bohoslužbách nutné rozestupy 2 metry, respirátor a dezinfekce. 
Prosíme, abyste využili celý prostor kostela.  
Po dohodě s pastorační radou budou zatím v červenci nedělní mše v kostele sv. Jakuba v 7:00 
a 9:00 a ze začátku července zkusíme také v 18:00 a uvidíme, jak se tato večerní mše naplní. Na 
další neděle prosíme sledujte aktuální ohlášky. Tento týden je nutná rezervace na mše v pondělí 
5. 7. v 7:00 a v 9:00 a na všechny nedělní mše v Č. Kostelci. Na nedělní i pondělní mše, 
v závislosti na počasí, budou otevřené dveře a prostor venku bude ozvučen. Ti, kdo budou stát 
venku, se nemusí rezervovat. 
Rezervace na další týden bude na webových stránkách v pátek večer. 
Na Boušíně bude mše svatá v 11:00. V Horní Radechové během prázdnin mše svaté nebudou, 
kromě pondělí 5. 7. v 9:00, kdy je pouť. 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI! 

Rozpis možností adorace a zpovědi je na farním webu a v zádveří kostela. Tento týden se bude 
zpovídat v neděli, ve středu a v pátek před večerní mší svatou v kostele bez rezervace. Na 
ostatní termíny na faře se prosím rezervujte. Ve čtvrtek na faru přijede zpovídat P. Ladislav 
Hojný. V neděli před večerní mší sv. bude zpovídat v kostele P. František Filip. Tento týden bude 
adorace opět v pátek večer. 

Dnes bude při všech mších svatých žehnání maminkám, které očekávají narození miminka. Také 
bude sbírka na nové podsedáky v kostele, které stály 31 760,- Kč. Informace o dalších 
projektech jsou na farním webu (O farnosti – Projekty), a také na nástěnce v kostele, kde je 
i vyúčtování farnosti za rok 2020. 

V sobotu 10. 7. bude brigáda na faře od 8:30 pro muže i ženy (vyklízení kaplanky na malování, 
odvoz věcí na sběrný dvůr, natření venkovních laviček, přebírání knížek a papírů…). Kdo by chtěl 
pomoct, může se zapsat v „Rezervacích“ na farním webu nebo volat pastorační asistentce. 
Děkujeme těm, kdo se přihlásí. 

U vchodu do kostela je nově dán dávkovač na svěcenou vodu. Vedle dávkovače na dezinfekci. 

Na faře jsou nádoby od občerstvení z minulé neděle. Prosíme, jestli byste si je vyzvedli. 
Děkujeme. 


