
SDĚLENÍ FARNÍKŮM 
12. 2. 2023 

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

Dovolená o. Miloslava – od 13. do 17. 2. 

Pravidelný úklid kostela a fary – úterý 14. 2. po mši svaté. Děkujeme všem, kdo se ho účastní. 

Adorace – čtvrtek 16. 2. od 19:00 do 20:00 v kostele sv. Jakuba. Děkujeme za zapsání na hlídání 
na webu farnosti.  

Spolčo 13 – 18let – pátek 17. 2. v 19:00 na faře. Mladí se mohou těšit na povídání, hry a vzájemné 
poznávání.  

Sbírka Svatopetrský haléř – neděle 19. 2. po všech mších svatých. Sbírka je určena do rukou 
Svatého otce, aby mohl za svou osobu i jménem církve přispět v naléhavých potřebách ve světě. 

Adorace – neděle 19. 2. od 10:00 do 18:00 v kostele sv. Jakuba. Děkujeme za zapsání na hlídání 
na papíře vzadu na stolku. 

Sbírka na mladé, kteří pojedou na celosvětové setkání do Lisabonu – byla v Červeném Kostelci 
33 132,-Kč a na Boušíně 3 087,-Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli. Částka byla rozdělena pro 
všechny přihlášené na setkání. Ti se pro peníze mohou stavit u p. faráře. Kdyby někomu nestačila 
tato částka nebo kdyby někdo jiný z finančních důvodů nemohl jet na setkání do Lisabonu, může 
kontaktovat vikariátního kaplana pro mládež P. Filipa Duška (739 463 215, dusek.filip@dihk.cz), 
který zprostředkovává finanční pomoc od biskupství. 

Parkování na farním dvoře – prosíme ty, kteří by chtěli parkovat na farním dvoře během nedělní 
mše sv. v 9:00, aby se domluvili s panem farářem. Někdy se stává, že kněží nemohou vyjet, jak je 
dvůr zaplněný auty. Děkujeme za pochopení. 

Volby do pastorační rady – od neděle 19. 2. do neděle 5. 3. první kolo, informace na nástěnce, 
na webu farnosti a na lístečcích vzadu v kostele k rozebrání. Zatím můžete popřemýšlet, koho 
vybrat, bylo by vhodné, aby to byli lidé z různých věkových kategorií, společenství… 

Duchovní obnova pro muže naší farnosti v Rokoli – od 3. do 5. 3. v Rokoli. Povede ji o. Miloslav. 
Zájemci (muži od 20 let výše) se mohou zapsat na farním webu v sekci „Rezervace“ nejpozději 
do neděle 26. 2. Téma: starozákonní Jákob (aby člověk dorostl svému poslání, prochází nelehkou 
Boží školou, zápasem s Bohem...). Podrobnější informace jsou na farním webu. 

Poděkování – mládeži ze spolča 13 – 18let za vytvoření nástěnky „Adopce na dálku“ vzadu 
v kostele. 

Gratulace – Staňkovým k narození Kristýnky a Mýlovým (Tomášovi a Kristýně) k narození 
Damiánka. 
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