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Zpověď – v kostele před každou mší svatou – kromě úterý. Rezervace je nutná na zpovídání na 
faře, které bude v úterý od 16:30 do 18:00 (o. Miloslav) a ve čtvrtek od 19:00 do 20:30 (o. Josef).  

Žehnání adventních věnců – neděle 27. 11. při mších svatých. 

Adventní andělé – celou adventní dobu budeme mít opět možnost svěřit své starosti andělům 
a modlit se jeden za druhého. Vzadu v kostele jsou umístěny 3 košíky. Každý může napsat svůj 
úmysl na prázdného anděla a vhodit ho do druhého košíku. Z druhého košíku si pak může 
kdokoliv vybrat anděla, který nese úmysl někoho jiného, a odnést si ho domů, kde se bude na 
jeho úmysl modlit. Anděly prosím přineste zpátky do kostela nejpozději na 4. neděli adventní 
(18. 12.) a vložte do posledního košíku, ve kterém andělé počkají na Vánoce. A budou tak po celé 
Vánoce znamením, že jsme mysleli jeden na druhého. Informace najdete také vzadu na plakátu 
nebo na webových stránkách farnosti. 

Ozdoby na vánoční strom v kostele – na každou mši sv. v adventu mohou děti přinést jednu 
ozdobu ve tvaru srdce, kterou potom při obětním průvodu položí do jesliček. Nezapomeňte 
připevnit dostatečně dlouhé poutko. Děkujeme.  

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. 

Světelný průvod do kostela – čtvrtek 1. 12., mše sv. pro děti začne světelným průvodem od 
zadního vchodu kostela. Prosíme děti, aby si vzaly s sebou lucerničku nebo svíčku. 

Adorace – čtvrtek 1. 12. od 19:00 do 20:00 v kostele sv. Jakuba. Děkujeme za zapsání na hlídání 
na webu farnosti. 

Spločo 13 – 18 let – pátek 2. 12 od 19:00 na faře. 

Mikulášské divadélko – sobota 3. 12. v 8:30 a v 10:30 na náměstí u Regnerů. 

Žehnání maminkám, které očekávají miminko – neděle 4. 12. při všech mších svatých. 

Sbírka na opravu interiéru kostela – neděle 4. 12. po všech mších svatých. 

Modlitba Večerních chval (Nešpor) – neděle 4. 12. v 18:00 v kostele sv. Jakuba, zakončeno 
svátostným požehnáním. 

Dovolená p. kaplana – v týdnu od 5. do 9. 12. má o. Josef dovolenou. 

Večer chval – pátek 9. 12. v 19:15 v kostele sv. Jakuba.  

Zpěvy z Taizé – neděle 11. 12. v 18:00 v kostele sv. Jakuba.  

Úmysl na mši svatou od ledna do června 2023 – tento týden bude možné dát osobně na faře ve 
středu od 9:00 do 10:00, v pátek od 16:00 do 17:00 nebo telefonicky pastorační asistentce.  

Sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov – z neděle 20. 11. byla v Č. Kostelci 
13 429,- Kč a na Boušíně 1 930,- Kč. Děkujeme. 



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

Adventní sbírka na TV Noe, Mary's Meals – označené kasičky budou vzadu v kostele umístěny 
do pátku 23. 12. Materiály o Mary's Meals vzadu v kostele a zde. Děkujeme všem, kteří přispějí.  

Program pro dospívající dívky „Jsem jedinečná a vzácná!!“ – sobota 21. – neděle 22. 1. 2023 na 
faře v Červeném Kostelci. Pořádá diecézní Centrum pro rodinu. Více informací na webu farnosti 
„Plánované akce“ a na nástěnce. Na akci je nutné se přihlásit. Počet účastnic je omezený. 

Vánoční pohledy – vzadu na stolku k rozebrání. 

Poděkování – za vytvoření adventního věnce do kostela, za přípravu Besedy s pracovníky TV 
NOE, za nasvícení věže na Červenou středu, za položení koberců do kostela a všem, kdo se zapojili 
do příprav adventních andělů. 

Svíce na adventním věnci – z ekumenické synodální skupinky vzešel nápad vzájemně se 
ekumenicky obdarovat svícemi na adventní věnec s přáním požehnaného adventu a Vánoc. 
Děkujeme za svíce Sboru Církve bratrské z Č. Skalice (dopis od nich je na webu a na nástěnce). 
Zároveň nám za svíce děkují z Církve československé husitské v Č. Kostelci. 

https://www.marysmeals.cz/co-delame/

