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Minulou neděli se při sbírce na pastorační aktivity v diecézi vybralo v Č. Kostelci 12 726 Kč. 
Kolik se vybralo na Adopci na dálku, Vám řekneme příští neděli. Všem dárcům děkujeme. 

Děkujeme také všem lektorům, kteří se přihlásili. Nakonec máme 7 trojčlenných skupin na mši 
sv. v 7:00 a 8 skupin na mši sv. v 9:00. Děkujeme také paní Jaroslavě Šolcové, která to má na 
starosti. 

V neděli 7. 6. bude při všech mších sv. požehnání maminkám, které očekávají narození dítěte. 
Mimořádná farní sbírka bude v Č. Kostelci na zděnou přístavbu ze dvora fary. Vzhledem 
k trvajícím omezením (především kvůli dvoumetrovým rozestupům) nebude pouť v kapli ve 
Stolíně. 

Kdo si bude chtít dát úmysly na mši sv. do konce roku, může se stavit na faře, nejlépe po mši 
sv. nebo v úředních hodinách (pondělí 16:00 – 17:00, středa 9:30 – 10:30). 

V úterý 9. 6. po mši sv. bude pravidelný úklid kostela a fary. Děkujeme všem, kteří se ho 
zúčastní. 

Ve čtvrtek 11. 6. v 11:00 bude mše sv. s královéhradeckým biskupem Janem Vokálem v rámci 
slavnostního otevření první části centra terénních a denních služeb sv. Pia v Č. Kostelci. 
Prosíme ministranty, kteří by mohli přijít, aby se nahlásili o. Miloslavovi. 

Ve čtvrtek 11. 6. v 16:00 bude v kostele sv. Jakuba v Č. Kostelci koncert, na kterém vystoupí 
Schola Gregoriana Pragensis. Vstupné je 200 Kč. 

V pátek 12. 6. bude Noc kostelů, kostel sv. Jakuba bude otevřen od 19:00 do 21:30. Program 
bude zveřejněn na nástěnce a na farním webu. 

V sobotu 13. 6. se uskuteční vikariátní pouť mládeže do Malých Svatoňovic. V 8:30 se vychází 
z Hronova, z vlakového nádraží. Více informací na plakátku v kostele, na webu farnosti 
a u pana kaplana. 

Od 1. 8. je o. Jenda ustanoven administrátorem v Dolní Čermné. Do naší farnosti přijde 
P. Zdeněk Šilhánek, který působí v Opatově u Svitav. Bude nemocničním kaplanem v hospici 
a výpomocným duchovním v naší farnosti. Prosíme o modlitbu za o. Jendu i pro o. Zdeňka i za 
to, jak přeorganizovat různé věci ve farnosti, protože o. Zdeněk bude bydlet v Husově ulici jako 
o. Lojzík. 

INFORMACE KE MŠÍM SV.: 
Od 8. 6. jsou povolené bohoslužby za účasti 500 osob, ovšem se zachováním dosavadních 
hygienických pravidel (dvoumetrové rozestupy, roušky, desinfekce při vstupu do kostela…). 
V Č. Kostelci jsme navýšili limit na 190 lidí. Prosíme, i nadále se přihlašujte na nedělní mše sv. 
a pro rezervaci využívejte formulář na farním webu. Kromě jáhnů, kostelníků a varhaníků se 
prosíme přihlašujte všichni (i ministranti, kterých může být u oltáře nejvíc 8). 
Dle pastoračních pravidel našeho biskupa Jana už je možné opět přijímat svátost eucharistie 
také do úst. 

https://www.farnostck.cz/cs/rezervace

