
SDĚLENÍ FARNÍKŮM 
19. 3. 2023 

Zpověď před Velikonocemi – informace na webu, nástěnce a na lístcích vzadu v kostele k rozebrání. Zde 
je také napsáno, kdy se bude zpovídat během duchovní obnovy (pátek i sobota). 

Křížová cesta – dnes 19. 3. v 18:00 v kostele sv. Jakuba s bl. Carlem Acutisem a povedou ji starší žáci. 
V neděli 26. 3. v 18:00 ji povedou děti. 

Benjamínek – čtvrtek 23. 3. po mši svaté v 17:30 na faře. Všechny děti jsou srdečně zvány ke společné 
modlitbě, hraní, povídání, zpěvu a tvoření. 

Adorace – čtvrtek 23. 3. od 19:00 do 20:00 v kostele sv. Jakuba. Děkujeme za zapsání na hlídání na webu 
farnosti.  

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. 

Duchovní obnova farnosti „Adorace – motor živé farnosti“ – pátek 24. 3. až neděle 26. 3. Povede ji 
P. Bernard Hesse z Německa. Přijede se svými 4 spolupracovníky, nebojte se s nimi dát do řeči, pokud 
aspoň trochu umíte německy nebo anglicky. Překlad přednášek a kázání bude zajištěn. Téma: Adorace – 
motor živé farnosti. Během celého víkendu budou v kostele ostatky bl. Carla Acutise. 

• Program a více informací – na farním webu a na plakátku v kostele. Pátek: Večer chval (18:45-
19:30), poté do 21:00 kostel otevřen k tiché modlitbě. Sobota: přednášky (10:00, 14:00, 18:00), 
hudební vystoupení o C. Acutisovi (16:00), svátostné požehnání (20:00).  

• Občerstvení – na faře, která bude otevřená (9:00-10:00, 15:00-16:00, 17:00-18:00, 19:00-20:00). 
Kdo by chtěl pomoci s občerstvením na faře, může sladké i slané přinést v sobotu od 7:15 do 7:55 
na faru. Více informací u Jany Řezníčkové (731 598 829). Děkujeme za pomoc. 

• Otevřený kostel – k tiché osobní modlitbě (pátek: 19:30-21:00, sobota: 9:00-10:00, 11:00-12:00, 
15:00-16:00, 17:00-18:00, 19:00-20:00). Prosíme o zapsání na hlídání kostela na papíře vzadu na 
stolku. Děkujeme. 

• Online přenos – duchovní obnovu nebude možné sledovat v živém vysílání. 

Posun času – ze soboty 25. 3. na neděli 26. 3. si posuneme hodiny z 2:00 na 3:00. 

Cyklokřížová cesta v Olešnici – neděle 26. 3. sraz ve 13:30 u školy, pro ty, kdo neznají Olešnici. Jinak 
začátek ve 14:00 ve Vísce u kříže na konci Olešnice. Za nepříznivého počasí bude křížová cesta v kapli sv. 
Antonína. Všichni jsou srdečně zváni. 

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 a na 
lístcích, které si můžete vzít na stolku u kancionálů, kde je i seznam kandidátů. Jejich fotky jsou na 
nástěnce vzadu v kostele. Prosíme také o modlitbu za pastorační radu. 

Postní sbírka – „Adopce na dálku“ na podporu tří indických dětí. Pokladna je vzadu v kostele.  

Topení v kostele – v příštím týdnu se bude topit pouze na slavnost sv. Josefa. A během společného 
programu duchovní obnovy (v pátek mše sv. a Večer chval, v sobotu mše sv., přednášky, hudební 
vystoupení), kdy bude topení puštěné v obou předních blocích lavic. 

Vzadu na stolku – Velikonoční paškálky, brožurka se zpovědními zrcadly. 

Poděkování – všem, kteří se včera zapojili do úklidu půdy kostela. 

Poutní zájezd do polské Czestochowy – více info na nástěnce vzadu v kostele. Pořádá farnost Č. Skalice. 


