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Zpověď – možnosti zpovídání na faře před Vánocemi, kde je nutná rezervace, jsou na webu 
farnosti. Jsou tam přidány nové termíny. Jinak v kostele před každou mší svatou kromě úterý. 
Zpovídat přede mší se nebude také 24. a 25. 12. 

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. 

Adventní andělé – dnes v neděli 18. 12 přineste prosím anděly zpátky do kostela a vložte do 
posledního košíku. Po celé Vánoce pak budou znamením, že jsme mysleli jeden na druhého.  

Rorátní mše při svíčkách v adventu – každé úterý v 6:00 (místo mše sv. 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.  

Úklid kostela – úterý 20. 12 v 7:30. Děkujeme všem, kdo se ho účastní. 

Světelný průvod do kostela – čtvrtek 22. 12., mše sv. pro děti začne světelným průvodem od 
zadního vchodu kostela. Prosíme děti, aby si vzaly s sebou lucerničku nebo svíčku.  

Zdobení vánočního stromu – čtvrtek 22. 12. po dětské mši svaté. Zapojit se mohou všechny děti. 

Výuka náboženství pro starší středoškoláky – čtvrtek 22. 12. nebude.  

Adorace – čtvrtek 22. 12. od 19:00 do 20:00 v kostele sv. Jakuba. Děkujeme za zapsání na hlídání 
na webu farnosti. 

Otevřený kostel – sobota 24. 12. od 13:00 do 16:00 s možností zažehnutí Betlémského světla. 
Od 14:00 do 15:00 bude v kostele hrát a zpívat mládež pod vedením M. Regnerové.  

Hlídání kostela – sobota od 13:00 do 13:30. Prosíme, ochotné dobrovolníky, kteří by se na webu 
v „Rezervaci“ zapsali na hlídání. Děkujeme. 

Sbírka na kněžský seminář a formace bohoslovců – z minulé neděle byla v Č. Kostelci 20 308,- Kč 
a na Boušíně 4 320,- Kč. 

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.  

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. Za 
všechny dary mockrát děkujeme. 

Světové dny mládeže Lisabon 2023 – z farnosti se přihlásilo 33 mladých, kteří jsou rozděleni do 
dvou letadel. Moc děkujeme Dominiku Machovi za ochotu a vstřícnost pomoci nakoupit letenky. 
Ještě je možné se přihlásit, sleva na pobyt v Lisabonu je prodloužena do 20. 12., pokud se zaplatí 
záloha 5 000,- Kč. Pokud byste chtěli ještě jet, je možnost, ale ceny letenek stoupají. Po novém 
roce bude sbírka, při které by byla možnost přispět mladým na pobyt v Lisabonu.  

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.  

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


Dobrovolnická práce – seznam možností, jak se zapojit ve farnosti, je na webu farnosti v sekci 
„Rezervace“, kde se můžete zapsat. Moc děkujeme všem, kteří se zapojují a kteří se zapojí. 

Nástěnka vzadu v kostele – je tam kalendář farnosti na rok 2023 a rozpis mší sv. o Vánocích. 

Nástěnka pastorační a ekonomické rady – je tam nový zápis z pastorační rady. 

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. 

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

https://cervenykostelec.charita.cz/trikralova-sbirka/

