
SDĚLENÍ FARNÍKŮM 
12. 3. 2023 

Zpověď – navíc na faře, kde je nutná rezervace, středa od 15:30 do 17:00 (F. Hofman) v pátek od 19:00 
do 20:30 (o. Miloslav). 

Dovolená o. Josef – do pátku 17. 3. 

Křížová cesta – dnes 12. 3. v 18:00 v kostele sv. Jakuba a povedou ji „Modlitby matek“. V neděli 19. 3. 
v 18:00 bude křížová cesta s bl. C. Acutisem a povedou ji starší žáci. 

Pravidelný úklid kostela a fary – úterý 14. 3. po mši svaté. Děkujeme všem, kdo se ho účastní. 

Adorace – čtvrtek 16. 3. od 19:00 do 20:00 v kostele sv. Jakuba. Děkujeme za zapsání na hlídání na webu 
farnosti. 

Pokračování úklidu půdy kostela sv. Jakuba – sobota 18. 3. od 8:00 do 11:00. S sebou koště, smetáček, 
lopatku, respirátor, kbelík. Prosíme dobrovolníky, jestli by mohli přijít, nemusí se nikam zapisovat. Více 
informací u Jiřího Hanuše st. (tel. 602 160 191). Děkujeme všem, kteří včera přišli i všem, kteří přijdou. 

Křížové cesty – 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 2. 4. v 18:00. Děkujeme.   

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.  

Volby do pastorační rady (2. kolo) – neděle 26. 3., více informací na farním webu, na nástěnce i na lístku, 
který dostane každý dospělý farník při odchodu z kostela. Kandidátů do 2. kola je nakonec 11, protože 
někteří kandidáti měli shodný počet hlasů. Někteří farníci s vysokým počtem hlasů se vzdali kandidatury 
(např. aby dali prostor i dalším…). Na nástěnce v kostele jsou i fotky kandidátů. V 1. kole voleb bylo 
odevzdáno 159 volebních lístků, bylo nominováno 147 farníků (72 žen, 75 mužů). Celkový počet 
odevzdaných hlasů byl 1180. 

Sbírka na opravu kostela – z minulé neděle byla 30 384,- Kč. Děkujeme za Vaše dary. Více informací na 
webu a nástěnce ekonomické rady. 

Diecézní sbírka na mladé naší diecéze, kteří se zúčastní Světového setkání mládeže v Lisabonu – 
z Popeleční středy 22. 2. byla 5 752,- Kč. 

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. 

Velikonoční paškálky – vzadu na stolku.  

První svaté přijímání – rodičům dětí, které jsou ve 3. třídě jsme poslali mail ohledně 1. sv. přijímání. 
Prosíme o reakci do pátku 17. 3. Pokud by chtěl k 1. sv. přijímání i někdo starší nebo někdo z 2. třídy, 
ozvěte se pastorační asistentce také do pátku 17. 3. Děkujeme. 

Možnosti zpovědi před Velikonocemi – na nástěnce, webu a lístečkách vzadu v kostele k rozebrání. 


