
SDĚLENÍ FARNÍKŮM 
29. 1. 2023 

Zpověď – v kostele před každou mší svatou. Na faře, kde je nutná rezervace, ve středu od 16:00 
do 17:30 (P. F. Hofman), ve čtvrtek od 19:00 do 20:30 (o. Josef) a v pátek od 19:00 do 20:30 (o. 
Miloslav). 

Pravidelný úklid kostela a fary – úterý 31. 1. po mši svaté. Všem, kdo se ho účastní, děkujeme.  

Zkouška chrámového sboru – středa 1. 2. v 19:00 na faře. Zveme nové zpěváky a zpěvačky, kteří 
by se rádi zapojili. 

Uvedení Páně do chrámu – čtvrtek 2. 2. Mše začnou žehnáním svící. Můžete si s sebou přinést 
svíčky. A prosíme, abyste si je ohlídali, aby nekapaly na koberec. Děkujeme. 

Adorace – čtvrtek 2. 2. od 19:00 do 20:00 v kostele sv. Jakuba. Děkujeme za zapsání na hlídání 
na webu farnosti.  

Svatoblažejské požehnání – pátek 3. 2. po obou mších svatých. 

Skautský ples – skauti z Č. Kostelce Vás všechny srdečně zvou na 3. charitativní skautský ples, 
který se bude konat v sobotu 4. 2. od 19:00 v sokolovně v Č. Kostelci. Součástí plesu bude i dražba 
výrobků od skautů a skautek na podporu organizace Lékaři bez hranic. Přijďte si zatančit, pobavit 
se, dozvědět se něco nového a podpořit dobrou věc. Vstupné zdarma. Těšíme se na Vás! 

Žehnání maminkám, které očekávají narození miminka – neděle 5. 2. při všech mších svatých. 

Sbírka na mladé, kteří pojedou na celosvětové setkání do Lisabonu – neděle 5. 2. po všech 
mších svatých. Na setkání s papežem, který mladé srdečně zve, se z naší farnosti přihlásilo 35 
mladých. Cena se pohybuje okolo 16 000 Kč za pobyt, stravu a letenku.  

Potvrzení za dar na farnost pro odečet daní – je k vyzvednutí v sakristii kostela. Děkujeme všem, 
kteří přispěli. 

Hledáme dobrovolníky – na únor jsme nesehnali žádnou skupinku na vedení rytmické mše 
v neděli. Pokud by se někdo další chtěl zapojit, budeme rádi. Ozvěte se prosím pastorační 
asistentce. Děkujeme všem, kteří se zapojují a kteří se zapojí.  

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 
dodáme příští týden. 


