
SDĚLENÍ FARNÍKŮM 
11. 12. 2022 

Zpověď – v kostele před každou mší svatou kromě úterý. Možnosti zpovídání na faře před 
Vánocemi, kde je nutná rezervace, jsou na webu farnosti. 

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

Skautský adventní prodej – dnes 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 – dnes 11. 12. od 13:00 do 14:30. 

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

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. Prosíme o hlídání svých svíček, aby nekapaly na koberec. 
Děkujeme. 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.  

Světelný průvod do kostela – čtvrtek 15. 12., mše sv. pro děti začne světelným průvodem od 
zadního vchodu kostela. Prosíme děti, aby si vzaly s sebou lucerničku nebo svíčku.  

Adorace – čtvrtek 15. 12. od 19:00 do 20:00 v kostele sv. Jakuba. Děkujeme za zapsání na hlídání 
na webu farnosti. 

Ministranská schůzka – čtvrtek 15. 12. po mši svaté. 

Koncert Štěpánovo kvinteto & přátelé – sobota 17. 12 v 18:00 v kostele sv. Jakuba. V rámci 
farních adventních večerů vás Štěpánovo kvinteto zve na hudební rozjímání nad starobylými 
českými roráty a adventními duchovními písněmi. Více info na plakátku a na webu farnosti. 

Zkouška hraní a zpěvu na mši v 16:00 na Štědrý den – neděle 18. 12. po mši svaté v 9:00. Zpěváci 
i muzikanti, kteří by se chtěli připojit, jsou srdečně zváni. 

Sbírka na opravu interiéru kostela – z minulé neděle byla 31 121,- Kč. Děkujeme. Více informací 
web a nástěnka. 

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 – je možné zavolat pastorační asistentce. 

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

Potvrzení o daru na odečet daní – pokud by někdo chtěl do konce roku darovat nějaký finanční 
obnos farnosti, je možné mu vystavit potvrzení o daru, aby si to pak mohl odečíst z daní. 



Světové dny mládeže Lisabon 2023 – přihlášení ideálně ještě dnes 11. 12. 

• ohledně letenky se ozvěte Dominiku Machovi, který je řeší hromadně za farnost. Kontakty 
jsou na webu. Moc mu děkujeme za ochotu a vstřícnost. 

• kdo by chtěl jet a měl by problém s financemi, nebojte se co nejdřív ozvat o. Miloslavovi 

• informace a možnosti levnějšího přihlášení na pobyt v Lisabonu do 17. 12. na nástěnce 
a na webu farnosti 

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.  

Dobrovolnická práce – seznam možností pomoci ve farnosti, o kterých jsme mluvili na farním 
shromáždění, je na nástěnce a na farním webu s podrobným popisem a kontakty. Děkujeme 
všem, kteří se přihlásili na pomoc s vedením Benjamínku, s inventarizací, s knihovnou 
a nástěnkou u věže. Ještě hledáme pomocníky do týmu na přípravu Noci kostelů s nápady a tipy. 
Další možnosti pomoci (psaní do Zpravodaje, příprava závěrečného ohně na farní zahradě a úklid 
stolku u sv. Antonína) jsou na webu farnosti v sekci „Rezervace“, kde se můžete zapsat. Moc 
děkujeme všem, kteří se zapojují a kteří se zapojí.  

Tříkrálová sbírka 2023 – sobota 7. 1. Organizátoři hledají dobrovolníky do tříkrálové sbírky 
(koledníky a vedoucí skupinek). Kontaktujte prosím koordinátory. Kontakty na ně najdete na 
webu Oblastní charity. 

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. 

Cyrilometodějský kalendář – poslední kus je vzadu v kostele. Kdo by měl ještě zájem, může si 
objednat v papírnictví Ivín. 

Poděkování – za přípravu i uklizení stolů na úterní posezení na faře po rorátech.  

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

https://www.marysmeals.cz/co-delame/
https://cervenykostelec.charita.cz/trikralova-sbirka/

