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Sbírka této neděle je na podporu činnosti Diecézní katolické charity Hradec Králové, kterou 
tvoří síť farních a oblastních Charit poskytujících sociální a zdravotní služby ve více než 200 
střediscích pomoci a realizujících i další projekty. 

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. 
Děkujeme všem, kteří jste něco přinesli k pohoštění, děkujeme těm, kteří pomáhají 
s organizací dne a děkujeme všem, kteří jste připravili dnešní poutní slavnost a podíleli se na 
ni. 

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. 

V neděli 2. 8. bude při všech mších sv. požehnání maminkám, které očekávají narození 
dítěte. Mimořádná farní sbírka bude v Č. Kostelci na zděnou přístavbu ze dvora fary, 
počítáme, že bychom se do této opravy pustili během září. 

Příští neděli při všech mší svatých přivítáme P. Zdeňka Šilhánka, který je ustanoven od 1. 8. 
nemocničním kaplanem v Hospici a výpomocným duchovním v naší farnosti.  

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. Také je zde k rozebrání kartička – upomínka z věčných slibů bratra 
Simeona Krále.  

S účinností od 25. 7. 2020 od 0:00 hodin platí na území celé České republiky pro hromadné 
akce ve vnitřních prostorách s počtem účastníků nad 100 osob v daný čas opět povinnost 
nosit roušky.  

Prosíme noste si s sebou roušky především na nedělní a na páteční mše svaté zde v 
Červeném Kostelci. 



Během prázdnin nebudou úřední hodiny. Kněze zastihnete vždy po mši sv. nebo můžete 
kdykoli zavolat či napsat na telefon či na e-maily. 

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.  

 


