
SDĚLENÍ FARNÍKŮM 
22. 1. 2023 

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

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

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

Adorace – čtvrtek 26. 1. od 19:00 do 20:00 v kostele sv. Jakuba. Děkujeme za zapsání na hlídání 
na webu farnosti. 

Večer chval – pátek 27. 1. po mši svaté cca v 18:45. Písně od mladých pro všechny. V kostele 
bude zapnuté topení v předních blocích lavic. 

Sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov – z minulé neděle byla v Č. Kostelci 
13 166,- Kč a na Boušíně 3 560,- Kč. Děkujeme. 

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.  

Povídání o pomoci naší farnosti na Ukrajině – při přednášce se vybralo 9 720,- Kč. Bude použito 
na servis aut před cestou na Ukrajinu. Všem děkujeme. 

Výzva pana biskupa k prezidentským volbám – Bratři a sestry v Kristu, v čase voleb, jejichž 
výsledek může po léta významně ovlivňovat atmosféru v naší společnosti, bych Vás chtěl vyzvat 
k odpovědnému a uvážlivému přístupu ke správě věcí veřejných, tedy k využití volebního práva 
a k volbě toho z kandidátů, o němž jste přesvědčeni, že má blíže k duchu Pravdy, pokoje 
a smíření. Postavme se prosím naopak pokusům o pragmatické rozeštvávání společnosti, rodin 
a blízkých, postavme se lžím, manipulacím a šíření strachu. V encyklice Frattelli tutti Svatý otec 
František varuje před užíváním strachu jako marketingové zbraně ze strany mocných. 
„Nejúčinnější způsob, jak ovládat druhé a postupovat dopředu bez ohledu na kohokoli, je 
rozsévat beznaděj, ustavičně zastrašovat, a to i pod rouškou obrany určitých hodnot,“ píše. 
Naším posláním je naopak šířit křesťanskou naději a lásku, ale i najít odvahu postavit se za 
Pravdu, spravedlnost, úctu k druhému. Jděme proto prosím volit s touto úvahou a svěřme své 
rozhodnutí našemu Pánu v modlitbě. K tomu Vám ze srdce žehnám Váš biskup  Jan Vokál 

 


