
SDĚLENÍ FARNÍKŮM 
23. 8. 2020 

V neděli 23. a 30. 8. bude zpovídat přede mší sv. v 7:00 o. Miloslav. O. Zdeněk bude 
zpovídat od 8:00 do 8:30. V sobotu 29. 8. se přede mší sv. zpovídat nebude. Případné 
zájemce vyzpovídá o. Zdeněk po mši sv. 

V úterý 25. 8. v 19:00 bude setkání ekonomické rady farnosti Boušín. 

Ve středu 26. 8. v 19:00 bude setkání pastorační rady farnosti Č. Kostelec i Boušín. 
V 19:00 bude na faře také první zkouška chrámového sboru. 

Ve čtvrtek 27. 8. v 17:30 je dobrovolné setkání děti, které se přihlásily na 1. svaté 
přijímání. Bude se vyrábět tablo s fotkami. Poslední dvě setkání, která už jsou 
povinná, se uskuteční ve čtvrtek 10. 9. a 24. 9., vždy od 17:30 do 18:15. 

V neděli 30. 8. při všech mších sv. (i při sobotní večerní) bude žehnání žáků, 
studentům i vyučujícím, a také žehnání školních a studijní potřeb. Své tašky a studijní 
pomůcky můžete položit před oltářem před začátkem mše svaté. 

V neděli 30. 8. bude možné odpolední putování po kapličkách v našem okolí. Od 
14:00 do 17:00 budou otevřeny kaple na Bohdašíně, ve Lhotě, ve Stolíně, obě kaple 
v Olešnici, kaple v H. Radechové, v Lipkách a kaple nad Rtyní v Podkrkonoší. Ve všech 
bude možné využít i výkladu. Děkujeme všem, kteří se zapojili do organizace. Více 
informací na farním webu a na plakátku v kostele. 

Ve čtvrtek 3. 9. v 16:30 bude první mše sv. pro děti v novém školním roce. Po mši sv. 
bude na farní zahradě opékání buřtů a přátelské setkání. Buřty s sebou. Chléb, 
hořčice a nápoje zajištěny. 

Kdo byste chtěl dodat květiny na výzdobu kostela, v zádveří kostela bude každý pátek 
připraven kýbl s vodou od 8:00 do 17:30. Děkujeme. 

Na nástěnkách a na farním webu jsou informace, jak je možné přes Charitu přispět 
finančně lidem v Bejrútu, kde nedávná exploze způsobila obrovské škody. 

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

Chtěli bychom Vás poprosit, abyste si i nadále nosili roušky, především na nedělní 
mše sv., kdy bývá v kostele více než 100 osob. Děkujeme. 


