
SDĚLENÍ FARNÍKŮM 
5. 3. 2023 

Zpověď – navíc také na faře, kde je nutná rezervace, v pátek od 19:00 do 20:30 (o. Miloslav). 

Žehnáním maminkám, které očekávají narození miminka – dnes 5. 3. při všech mších svatých. 

Sbírka na opravu kostela – dnes 5. 3. po všech mších svatých. Informace o sbírkách jsou na webu 
a na nástěnce ekonomické rady. Děkujeme za Vaše příspěvky. 

Křížová cesta pro děti – dnes 5. 3. v 18:00 v kostele sv. Jakuba. Sraz dětí v 17:30. 

Volby do pastorační rady – každý dospělý farník si může v kostele vzadu na stolku vzít jeden 
volební lístek, na který může napsat max. 8 kandidátů. Bylo by vhodné, aby to byli lidé z různých 
věkových kategorií, společenství… Nejpozději dnes 5. 3. vhoďte volební lístek do urny vzadu 
v kostele. Děkujeme. Doplňujeme, že skauti si vybrali jako svého zástupce Tomáše Vlčka. 

Dovolená o. Josef – od středy 8. 3. do pátka 17. 3. 

Adorace – čtvrtek 9. 3. od 19:00 do 20:00 v kostele sv. Jakuba. Děkujeme za zapsání na hlídání 
na webu farnosti. 

Brigáda na úklid půdy kostela sv. Jakuba – 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. 

Duchovní obnova farnosti – pátek 24. 3. až neděle 26. 3. Povede ji P. Bernard Hesse z německé 
farnosti sv. Antonína v Kemptenu. V diecézi Augsburg má na starosti evangelizaci a v německy 
mluvících zemích má na starosti nepřetržitý výstav Nejsvětější svátosti oltářní. Překlad bude 
zajištěn. Téma: Adorace – motor živé farnosti. Více informací na farním webu a na plakátku 
v kostele. Během celého víkendu budou v kostele ostatky bl. Carla Acutise.  

Knížky o bl. Carlu Acutisovi – vzadu na stolku k nahlédnutí. Koupit si je můžete v papírnictví Ivín.  

Křížové cesty v Č. Kostelci a okolí – v kostele sv. Jakuba v pátek 17:30 a neděle v 18:00, 
v olešenské kapli sv. Antonína v neděli ve 14:00 a ve Lhotě v kapli sv. Josefa v úterý v 18:30 a v 
neděli ve 14:00. Prosíme zájemce, aby se přihlásili pastorační asistentce na vedení křížové cesty 
v neděli a 2. 4. v 18:00. Děkujeme. 

Postní sbírka – „Adopce na dálku“ na podporu tří indických dětí. Označená pokladna je vzadu 
v kostele. 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 indickými dětmi. 

 

 


