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V neděli 5. 1. při všech mších sv. bude žehnání maminkám, které očekávají narození 
dítěte. Zároveň, jak jsme se domluvili na ekonomické radě, bude každou první neděli 
v měsíci mimořádná farní sbírka, tentokrát na opravu varhan. Na podzim byly 
ošetřeny proti červotoči, v následujících třech letech by se mělo pokračovat v opravě 
dál, celková cena je odhadována na 170 000 Kč. Více informací o plánovaných 
opravách je na nástěnce farních rad a na webu farnosti. 

V neděli 5. 1. ve 14:00 bude v kostele na Boušíně Tříkrálový koncert, účinkuje 
Kostelecká cimbálová muzika. 

V pondělí 6. 1. se při obou mších sv. proběhne žehnání vody, křídy, kadidla a zlatých 
předmětů. V 19:00 bude na faře společenství farníků. Kromě společné modlitby 
a písní bude Jana Klapperová mluvit o pouti do Santiaga de Compostela. 

V úterý 7. 1. bude úklid kostela a fary. Děkujeme všem, kteří se ho zúčastní. Po úklidu 
bude na faře občerstvení pro všechny zúčastněné. 

V pátek 10. 1. a v sobotu 11. 1. bude při mši sv. žehnání koledníkům. 

V sobotu 11. 1. ve 20:00 bude v Sokolovně Lidový ples. 

Na pouť do Filipova se bude odjíždět v neděli 12. 1. ve 23:30 z autobusového nádraží 
v Č. Kostelci. Ještě zbývá posledních pár volných míst. Pokud by se chtěl ještě někdo 
přihlásit, kontaktujte i nadále paní Janu Křečkovou (731 580 034). 

V sobotu 11. 1. 2020 se uskuteční již tradiční Tříkrálová sbírka. Ještě zbývá sestavit 
11 skupinek koledníků. Proto prosíme dobrovolníky, kteří mohou složit skupinku 
koledníků (vedoucí + minimálně dva králové), aby se hlásili na níže uvedených 
kontaktech. Vedoucí skupinky musí být ve věku min. 15 let. Odměnou za Vaši pomoc 
budiž radost z neocenitelné pomoci druhým, drobný dárek a vepřový gulášek 
z produkce kuchyně našeho Hospice. Kontakty: Jan Kordina, tel. 732 402 222, email: 
Kordina@hospic.cz, Josef Urban, tel. 731 598 833, email: urban@hospic.cz, 
www.hospic.cz. 
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