
SDĚLENÍ FARNÍKŮM 
15. 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). 

Sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov – dnes 15. 1. po všech mších svatých. 
Děkujeme všem, kteří přispějí. 

Noc kostelů – hledáme pomocníky do týmu na přípravu Noci kostelů s nápady a tipy. Do dneska 
15. 1. se můžete přihlásit Vojtěchovi Kábrtovi (tel.: 608 346 878). Těm, kteří se už přihlásili, 
děkujeme. 

Pravidelný úklid kostela a fary – úterý 17. 1. po mši svaté. Děkujeme všem, kdo se ho účastní. 

Povídání o pomoci naší farnosti na Ukrajině – úterý 17. 1. v 18:00 na faře. Jak vše funguje, kam 
pomoc směřuje. Budou promítány fotky a videa z místa. Všichni jste srdečně zváni.  

Zkouška na zpěv při mši v neděli 22. 1. v 9:00 – úterý 17. 1. v 18:00 ve zkušebně ZUŠ. Všichni, 
kdo si chtějí zazpívat, jsou srdečně vítáni.  

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

Sbírka na biblický apoštolát – neděle 22. 1. je neděle Božího slova, vzadu v kostele bude 
kasička, kde je možné přispět na biblický apoštolát.  

Ekumenická bohoslužba – úterý 24. 1. v 18:30 ve Sboru církve adventistů sedmého dne 
(Školní 39). 

Večer chval – pátek 27. 1. po mši svaté cca v 19:00. Písně od mladých pro všechny. 

Palladium – na webu farnosti v sekci „Rezervace“ je možnost zapsání na putování Palladia 
pro rodiny a jednotlivce do konce července. 

Duchovní obnova pro muže naší farnosti v Rokoli – od 3. do 5. 3. v Rokoli. Povede ji o. Miloslav. 
Zájemci se mohou zapisovat na webu farnosti v sekci „Rezervace“. Podrobnější informace budou 
později.  

Adventní sbírky – na TV NOE byla 20 851,- Kč a na Mary's Meals 15 724,- Kč. Děkujeme. 

 

 


