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V neděli 5. 1. při sbírce na opravu varhan se vybralo 22 842 Kč. Děkujeme za Vaši 
štědrost. 

Děkujeme všem, kteří organizovali Tříkrálovou sbírku a všem, kteří se jakkoli zapojili. 
Minulý týden jsme prosili o doplnění jedenácti skupinek koledníků. To se však 
nepovedlo. Doplněno bylo nakonec 14 skupinek. Máme z celé sbírky velikou radost, 
neboť se všichni vrátili ve zdraví domů a za Červený Kostelec se vykoledovalo 278 434 
Kč, za Horní Radechovou 12 590 Kč a za Slatinu nad Úpou (vč. Boušína) 16 353,- Kč. 
V rámci Oblastní charity Červený Kostelec bude probíhat sčítání i v následujícím 
týdnu a aktuální výsledky je možno sledovat na www.trikralovasbirka.cz 

Na pouť do Filipova se bude odjíždět v neděli 12. 1. ve 23:30 z autobusového nádraží 
v Č. Kostelci. Ještě zbývají poslední 3 volná místa. Pokud by se chtěl ještě někdo 
přihlásit, kontaktujte i nadále paní Janu Křečkovou (731 580 034). Prosíme, připravte 
si 330 Kč, pokud možno přesně. Děkujeme. 

Ve čtvrtek 16. 1. po mši sv. bude na faře Benjamínek. 

V sobotu 18. 1. v 17:00 bude na faře spolčo 13 – 18 let. 

V neděli 19. 1. v 9:00 bude mše sv. s rytmickým doprovodem. V dalších měsících 
budou každou třetí neděli v měsíci. 

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. V rámci tohoto týdne 
bude v úterý 21. 1. v 18:00 ekumenická bohoslužba v našem farním kostele. Po ní 
bude malé občerstvení. Prosíme, jestli by mohl přinést někdo něco malého 
k zakousnutí. Děkujeme. Bližší informace budou příští neděli. 

V pátek 24. 1. bude vikariátní setkání mládeže v Novém Městě nad Metují na téma 
„Boží plán s mým životem“. Začátek v 18:00 mší svatou, ukončení kolem 22:00. Pokud 
chcete, můžete s sebou přinést něco dobrého. 

Vzadu na stolku je nové číslo diecézního měsíčníku Adalbert. 

http://www.trikralovasbirka.cz/

