
SDĚLENÍ FARNÍKŮM 
1. 1. 2023 

Zpověď – v kostele před každou mší svatou. Na faře, kde je nutná rezervace, ve středu od 15:30 
do 17:00 (F. Hofman) a pátek od 19:15 do 20:15 (o. Miloslav).  

Sbírka na opravu interiéru kostela – dnes v neděli 1. 1. po všech mších svatých. Děkujeme všem, 
kteří přispějí. 

Žehnání maminkám, které očekávají narození miminka – dnes v neděli 1. 1. při všech mších 
svatých. 

Úklid kostela a fary – úterý 3. 1. po mši svaté. Děkujeme všem, kdo se ho účastní. 

Adorace – čtvrtek 5. 1. od 19:00 do 20:00 v kostele sv. Jakuba. Děkujeme za zapsání na hlídání 
na webu farnosti.  

Žehnání vody, křídy, kadidla a zlatých předmětů – při mších sv. ve čtvrtek 5. 1. a v pátek 6. 1.   

Beseda s Markem Orko Váchou – pátek 6. 1. v 18:00 v malém sále Divadla J. K. Tyla. Akci pořádají 
skauti. Více informací na webu farnosti. Všichni jsou srdečně zváni. 

Tříkrálový koncert – neděle 8. 1. v 17:00 v kostele sv. Jakuba. Účinkují komorní orchestr Slávy 
Vorlové a dětský pěvecký sbor Canto ZUŠ Náchod. 

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 do 8. 1. Jsou poslední volná místa. 

Dobrovolnická práce – děkujeme všem, kteří se přihlásili a zapojili se do dění ve farnosti. Ještě 
hledáme pomocníky do týmu na přípravu Noci kostelů s nápady a tipy. Do 15. 1. se můžete 
přihlásit Vojtěchovi Kábrtovi. Všem děkujeme za ochotu. 

Koberce – muži, kteří se starají o koberce v kostele, prosí, abychom koberce v kostele chránili od 
zbytečného deformování a shrnování, zvlášť na okrajích. Děkujeme. 

Poděkování – děkujeme za všechny finanční dary. Potvrzení o daru Vám v nejbližší době 
předáme. 

 

 


