
SDĚLENÍ FARNÍKŮM 
19. 7. 2020 

V pondělí 20. 7. v 19:00 bude na faře společenství farníků. 

V úterý 21. 7. po mši sv. bude pravidelný úklid kostela a fary. Děkujeme všem, kteří se ho 
zúčastní. Po úklidu jste srdečně zváni na pohoštění na faru.  

Omlouváme se, že jsme zapomněli ohlásit, že sbírka této neděle je vyhlášena diecézí 
na charitu, proto se tato sbírka v naší farnosti uskuteční až příští neděli 26. 7. Dopis k této 
sbírce je na nástěnce a na webu. Děkujeme. 

V neděli 26. 7. po mši sv. na Boušíně proběhne žehnání dopravních prostředků. 

V neděli 26. 7. od 15:00 proběhne farní odpoledne spojené s loučením s o. Jendou. Kdo 
budete chtít a moci ke slavnosti přispět připravením něčeho dobrého – slaného i sladkého – 
uvítáme, když dáte vědět paní Ireně Středové (603 306 065). Své dobroty pak prosíme 
doneste na faru v sobotu 25. 7. (18:00 – 20:00) nebo v neděli mezi sedmou a devátou mší 
svatou do 8:55 nebo po skončení deváté mše svaté. Děkujeme. Nápoje budou zajištěny. 

Prosíme dobrovolníky, jestli by mohli v neděli 26. 7. po deváté mši sv. pomoci postavit stany 
a roznést lavičky a stoly. Děkujeme. 

Po dohodě s o. Jendou jsme se na pastorační radě rozhodli, že mu nebudeme kupovat 
žádný věcný dar, ale kdo bude mít zájem, může poskytnout finanční příspěvek. Finanční 
příspěvek můžete vložit do označené kasičky v kostele u vchodu nebo předat paní Věře 
Hoškové, Ireně Středové, Martě Řehákové (v lékárně na zdravotním středisku) nebo Daniele 
Součkové; popř. o. Miloslavovi (tomu však pouze v neděli 26. 7.). 

Během prázdnin nebudou úřední hodiny. Kněze zastihnete vždy po mši sv. nebo můžete 
kdykoli zavolat či napsat na telefon či na e-maily. Do soboty 25. 7. je o. Miloslav 
na dovolené. 

V kostele na stolku si můžete zakoupit diecézní stolní kalendář na rok 2021, který je 
věnován osobě arcibiskupa Karla Otčenáška, jeden kus stojí 69 Kč. 

Pastorační i ekonomická rada se shodly, že po odchodu o. Jendy z naší farnosti a poté, 
co o. Miloslav zůstane sám na faře, bude potřeba sehnat pastoračního asistenta. Tuto 
variantu nám nabízelo i biskupství. Nechceme, aby takovýto pastorační asistent ubral 
na práci dobrovolníků, ale naopak aby jí napomáhal, rozvíjel a koordinoval, což není v silách 
o. Miloslava. Zároveň takovýto člověk bude řešit další, především administrativní věci, které 
nevidíme jako reálné, aby byly rozděleny mezi dobrovolníky. Pastorační asistent bude 
zaměstnancem biskupství. Nástup je možný od 1. 9. nebo dle dohody. Nabízíme spolupráci 
v rozsahu 30 % úvazku v pracovním poměru nebo na dohodu. Zájemci se mohou hlásit 
o. Miloslavovi do konce července, zároveň prosíme o dodání stručného životopisu. Více 
informací na nástěnce a na farním webu. 

Vzadu na stolku u sv. Antonína si můžete vzít „děkovací“ kartičku od o. Jendy za Vás a za vše 
co jste pro něho vykonali. 

Děkujeme všem, kteří ve farnosti jakkoliv slouží a pomáhají.  


