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Zpověď – v kostele před každou mší svatou. 

Týden modliteb za mládež – od 13. do 20. 11. je Týden modliteb za mládež. Můžeme se tak ještě 
dnes více modlit za mladé. 

Sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov – neděle 20. 11. po všech mších svatých. 

Adorace – neděle 20. 11. od 10:00 do 18:00. V 18:00 bude společné zakončení a svátostné 
požehnání. Děkujeme všem, kdo se zapíší na hlídání na papíře vzadu na stolku. Ještě jsou volná 
místa. Adorace bude také ve čtvrtek 24. 11. od 19:00 do 20:00. Děkujeme za zapsání na hlídání 
na webu farnosti. 

Pravidelný úklid kostela a fary – úterý 22. 11. po mši svaté. Děkujeme všem, kdo se zapojují. 

Beseda s pracovníky TV Noe – úterý 22. 11. v 18:00 v Městské knihovně v místnosti nahoře. 
Pracovníci z TV Noe, Petr Kudela s kolegou, budou mluvit o samém začátku televize: Proč televize 
vznikla? Jak funguje? Jak se financuje? Budou je zajímat naše podněty, jak a co sledujeme, co 
bychom chtěli nebo nechtěli změnit… Srdečně zveme nejen všechny ty, kteří jste příznivci této 
televize, kteří přispíváte, sledujete ji a podporujete. 

Červená středa – 23. 11. se naše farnost připojí k mezinárodní připomínce lidí pronásledovaných 
pro víru. Smyslem iniciativy je připomenout si veřejně všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni 
pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo 
symbolizující krev trpících za víru. Jako symbol bude červeně nasvícena věž našeho kostela. Bližší 
informace na webu farnosti a na plakátku na věži. Prosíme o modlitby za všechny 
pronásledované křesťany v tento den. 

Ministrantská schůzka – čtvrtek 24. 11. po mši svaté.  

Druhé setkání s rodiči malých dětí – čtvrtek 24. 11. v 19:30 na faře. Zamysleli bychom se, za 
jakých podmínek by se místnost u staré zpovědnice mohla využívat jako místnost pro rodiče 
s dětmi. Můžou přijít i ti, kteří nebyli na prvním setkání, jen by bylo dobré, aby se dopředu ozvali 
panu faráři, který by jim předal podněty členů pastorační rady, které rozdával na prvním setkání. 

Adventní andělé – vystřižené anděly prosíme přineste zpátky do připraveného košíku nejpozději 
do pátku 25. 11. Děkujeme! 

Duchovní obnova v pražském semináři – sobota 26. 11., pro mladé muže od 15 do 30 let. Téma: 
Synové Boží a provede nás vztahem k sobě samým, naší lidské hodnotě a vztahem k Bohu. 
Stěžejní ale je především prostor přátelské atmosféry, příležitost ke ztišení, osobnímu rozhovoru 
a společné slavení liturgie. Více informací na www.tammim.seminar-praha.cz. 

Svatocecilský koncert – sobota 26. 11. v 18:00 v kostele sv. Jakuba. Vystoupí chrámový sbor 
a orchestr. Všichni jsou srdečně zváni. 

Žehnání adventních věnců – sobota 26. 11. navečer a neděle 27. 11. při mších svatých. 

Sbírka na podporu katolických medií – z neděle 13. 11. byla v Č. Kostelci 9 560,- Kč a na Boušíně 
2 570,- Kč. Děkujeme! 

Nabídka volných pracovních míst na biskupství – více informací na nástěnce a na webu farnosti. 

http://tammim.seminar-praha.cz/


Cyrilometodějský kalendář a Adventní brožurka – vzadu na stolku. V brožurce je na každý den 
adventní doby uveden text evangelia, který se čte při mši sv., a k němu úvaha od pracovníků 
a dobrovolníků Charity v naší diecézi. 

Ozdoby na vánoční strom v kostele – z tipů dětí jsme vybrali srdíčka. Vyrobené ozdoby mohou 
děti při každé mši svaté v adventu ukládat do jesliček v kostele. Nezapomeňte připevnit 
dostatečně dlouhé poutko. Děkujeme za tipy a za zapojení se do vyrábění. 

Rorátní mše při svíčkách v adventu – každé úterý v 6:00 (místo mše sv. v 7:00) a v sobotu v 7:00. 
V kostele budou svítit pouze svíčky. Ti, kteří by v úterý po mši sv. potřebovali počkat, než půjdou 
do práce nebo do školy, jsou srdečně zváni na faru na teplý čaj nebo kafe, které si tam uvaříme 
a snídani, kterou si prosíme přineste svoji. 

Adventní sbírka na TV Noe, Mary's Meals – označené kasičky budou od neděle 27. 11. do pátku 
23. 12. umístěny vzadu v kostele. Více informací o Mary's Meals bude na letácích vzadu na stolku. 
Děkujeme všem, kteří přispějí. 

 


