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Zpověď – v kostele před každou mší svatou tento týden kromě úterý a pátku. Možnosti zpovídání 
na faře před Vánocemi, kde je nutná rezervace, jsou na webu farnosti a na lístečkách vzadu 
v kostele k rozebrání. 

Sbírka na opravu interiéru kostela – po všech mších svatých. 

Modlitba Večerních chval (Nešpor) – neděle 4. 12. v 18:00 v kostele sv. Jakuba, texty modlitby 
budou pro všechny připravené, zakončeno svátostným požehnáním. 

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

Pravidelný úklid kostela – úterý 6. 12. v 7:30 v kostele. Děkujeme všem, kdo se ho účastní. 

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, do školy, na autobus…, jsou srdečně zváni na faru na teplý čaj nebo kafe, které si tam 
uvaříme a snídani, kterou si prosíme přineste svoji. 

Adorace – čtvrtek 8. 12. od 19:00 do 20:00 v kostele sv. Jakuba. Děkujeme za zapsání na hlídání 
na webu farnosti. 

Večer chval – pátek 9. 12. v 19:15 v kostele sv. Jakuba. Zpěv a hudby mladých prokládaná 
mluveným slovem. Zváni jsou nejen mladí. 

Sbírka na kněžský seminář a formace bohoslovců – neděle 11. 12. po všech mších svatých. 

Skautský adventní prodej – neděle 11. 12. od 8:00 do 11:00 před kostelem sv. Jakuba – 
vlastnoručně vyrobené výrobky s vánoční tématikou od dětí ze skautských oddílů. Výtěžek bude 
odeslán na konto Adventních koncertů České televize. 

Otevřená věž kostela – neděle 11. 12. od 13:00 do 14:30. 

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

Koncert Štěpánovo kvinteto & přátelé – sobota 17. 12 v 18:00 v kostele sv. Jakuba. 

Adventní andělé – celou adventní dobu máme opět možnost svěřit své starosti andělům a modlit 
se jeden za druhého. Informace najdete vzadu na plakátu nebo na webu. Anděly prosím přineste 
zpátky do kostela nejpozději v neděli 18. 12. a vložte do posledního košíku. Po celé Vánoce pak 
budou znamením, že jsme mysleli jeden na druhého.  

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. Děkujeme.  

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.  

Na stolku vzadu jsou – poslední kusy Adventní brožurky, vánoční pohledy k rozebrání a brožurky 
se zpovědními zrcadly, kde je víc jak 20 zpovědních zrcadel pro různé věkové kategorie. 

Světové dny mládeže Lisabon 2023 – informace a možnosti levnějšího přihlášení do 17. 12. na 
plakátku na webu farnosti a na nástěnce vzadu v kostele. 



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.  

Tříkrálová sbírka 2023 - od 1. 1. do 15. 1. budou na vybraných místech umístěny stacionární 
pokladničky a v sobotu 7. 1. vyrazí koledníci k vašim domovům s pokladničkami. Dovolujeme si 
vás již nyní požádat o spolupráci při hledání koledníků a vedoucích skupinek. Dobrovolníci – 
vedoucí skupinek a koledníci – hlaste se prosím koordinátorům sbírky, Lence Peterové či Janu 
Kordinovi. Kontakty na ně najdete na webu Oblastní charity www-charita-ck.cz. 

Poděkování – za přípravu i uklizení stolů na úterní posezení na faře po rorátech. A poděkování 
z Ukrajiny na webu ve „Fotogalerii“. 

Duchovní obnova pro muže naší farnosti – od 3. do 5. 3. 2023 v Rokoli. Povede o. Miloslav. 

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

