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Při nedělních mších budou otevřené dveře, prostor venku bude ozvučen. Bude možnost si 
sednout na lavičky pod stany. Ti, kdo budou stát venku, se nemusí rezervovat. DĚKUJEME ZA 
POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI! 

Protože současné době se situace postupně navrací k normálu, a navíc je dostupné očkování 
proti nemoci covid-19, odvolává pan biskup Jan Vokál s účinností od 21. 8. 2021 udělení 
dispenze od osobní účasti na nedělní mši svaté. Zároveň nás prosí, abychom měli na paměti, 
že ti, kdo jsou z velmi vážných důvodů (např. zdravotních) omluveni z povinnosti zúčastnit se 
nedělní mše svaté, mají i tak světit neděli a zasvěcené svátky. 

Adorace bude v pátek po večerní mši do 20:00.  

Možnosti zpovědi na webu a v zádveří kostela: 

• na faře – nutná rezervace na farním webu (st 1. 9. od 14:30 do 16:30 F.  Hofman, st 1. 9. 
od 19:00 do 20:30 M. Brhel, pá 3. 9. od 19:00 do 20:30 J. Haman) 

• v kostele – bez rezervace pravidelně před večerní mší (17:30 – 17:50). 

Dnes v neděli 29. 8. bude při všech mších žehnání žákům, studentům i vyučujícím, a také 
žehnání školních a studijní potřeb. Své tašky a studijní pomůcky můžete položit před oltářem 
před začátkem mše svaté. Odpoledne bude také možné putování po kapličkách v našem okolí. 
Kaple budou otevřeny od 14:00 do 17:00. Seznam kaplí je na mapce, kterou budou ministranti 
rozdávat po mši svaté u dveří a na nástěnce v kostele a na webu. Ve všech bude možné využít i 
výkladu. Děkujeme všem, kteří se zapojili do organizace.  

Ve čtvrtek 2. 9. bude po dětské mši zahajovací táborák. Fara dodá pití, chleba, kečup, hořčici 

a tácky. Kelímky na pití a buřty si prosím zajistěte vlastní. 

V sobotu 4. 9. bude společná pouť rodin na Boušín s možností plnění úkolů po cestě. První úkol 
bude za restaurací U Pešíků ve Stolíně. V 11:00 bude mše svatá a po ní opékání za boušínskou 
farou. Pivo a limo zajištěno. Informace na webu a na nástěnce vzadu v kostele. 

V neděli 5. 9. bude při všech mších žehnání maminkám, které očekávají narození miminka. Po 

mši bude sbírka na opravu varhan. V 18:00 byla plánována beseda ohledně sochy sv. Aloise, 

jak jsme Vás o tom informovali v zápise pastorační rady. Omlouváme se, že se beseda 

neuskuteční, ale v nejbližší době Vám dáme vědět náhradní termín. 

V září začne příprava na BIŘMOVÁNÍ. Prosíme zájemce, aby se nahlásili do konce srpna 
vyplněním přihlášky na webových stránkách farnosti v sekci „Aktuality“ nebo můžete volat 
pastorační asistentce (tel.: 739 315 199). Přihlásit se může ten, kdo je pokřtěný a v dubnu 2022 
dosáhne věku alespoň 14 let. Svátost biřmování je jedna z iniciačních svátostí, tedy z těch, které 
nás uvádějí do křesťanského života, jedná se tedy o základní výbavu křesťana. 

Prosíme rodiče, aby do konce srpna přihlásili svoje děti na výuku náboženství. Formulář je na 
farním webu „Aktuality“. Děkujeme. Na farní webu v sekci „Aktuality“ bude během soboty 
28.  8. sepsán rozvrh výuky náboženství na jednotlivých školách. 



Kdo by chtěl pomoci se stavěním stanů v neděli v 6:40, může se na jednotlivé neděle zapsat na 
farním webu „Rezervace“. Všem, kdo se zapojí, děkujeme.  

Kdo byste chtěl dodat květiny na výzdobu kostela, v zádveří kostela bude každý pátek připraven 
kýbl s vodou od 8:00 do večerní mše. Děkujeme. 

Gratulujeme Tománkovým k narození Štěpánka. 


