
SDĚLENÍ FARNÍKŮM 
19. 2. 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 Svatopetrský haléř – dnes v neděli 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, ještě tam jsou volná místa. Adorace bude zakončená svátostným 
požehnáním. 

Mimořádná diecézní sbírka na podporu mládeže Královéhradecké diecéze k účasti na 
Světovém setkání mládeže v Lisabonu – středa 22. 2. bude v kostele označená kasička, do které 
bude možné přispět. 

Adorace – čtvrtek 23. 2. od 19:00 do 20:00 v kostele sv. Jakuba. Děkujeme za zapsání na hlídání 
na webu farnosti. 

Pravidelné křížové cesty v Č. Kostelci a okolí – pátek 17:30 a neděle v 18:00 v kostele sv. Jakuba, 
v olešenské kapli sv. Antonína každou neděli ve 14:00 a ve Lhotě v kapli sv. Josefa v úterý v 18:30 
a v neděli ve 14:00. 

Zkouška na hraní a zpěv při mši v neděli 26. 2. v 9:00 – sobota 25. 2. v 18:00 na faře. Ti, kdo si 
chtějí zazpívat nebo zahrát, jsou srdečně zváni.  

Postní sbírka – „Adopce na dálku“ na podporu tří indických dětí. Označená pokladna bude vzadu 
v kostele od Popeleční středy. Více informací o dětech podporovaných naší farností je na 
nástěnce. Zde se můžete jako rodina nebo jednotlivec také zapsat a zapojit se do komunikace 
s „našimi dětmi“.  

Vedení křížových cest v neděli v 18:00 v kostele sv. Jakuba - zájemci se mohou hlásit pastorační 
asistentce. Termíny 5., 19. a 26. 3. jsou obsazené. Děkujeme všem, kteří se už přihlásili.  

Sbírka na biblický apoštolát – z neděle 22. 1. byla 2 020,- Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli. 

Postní brožurka – v kostele vzadu na stolku u sv. Antonína. 

Poděkování – mockrát děkujeme všem, kteří provedli změny na farním youtube kanále. 
V playlistech jsou nyní videa rozdělena dle témat (svatby, biřmování, přednášky…). Pokud byste 
měli další podněty, nebojte se ozvat. Děkujeme také všem dalším, kteří se starají o farní web.  

Zápis z pastorační rady – na webu a na nástěnce pastorační rady vzadu v kostele. 

Volby do pastorační rady – ode dneška, neděle 19. 2., si může vzadu na stolku každý dospělý 
farník vzít jeden volební lístek, na který může napsat maximálně 8 kandidátů. V případě, že 
napíšete kandidáta, jehož jméno a příjmení se v naší farnosti vyskytuje víckrát, prosíme 
o upřesnění (např. starší, mladší, zaměstnání, přibližné bydliště...). Bylo by vhodné, aby to byli 
lidé z různých věkových kategorií, společenství… Nejpozději v neděli 5. 3. vhoďte volební lístek 
do urny vzadu v kostele. Děkujeme. Doplňujeme, že skauti si vybrali jako svého zástupce Tomáše 
Vlčka. 



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.  

Brigáda na úklid půdy kostela – sobota 11. 3. od 9:00. S sebou koště, smetáček, lopatku, 
respirátor, kbelík. Prosíme dobrovolníky, aby se zapsali do tabulky vzadu na stolku. Více 
informací u Jiřího Hanuše st. (tel.: 602 160 191). Pokud se vše nestihne, bude ještě jedna brigáda. 
Termín upřesníme. Děkujeme za pomoc. 

 


