
SDĚLENÍ FARNÍKŮM 
30. 8. 2020 

V neděli 30. 8. bude zpovídat přede mší sv. v 7:00 o. Miloslav. O. Zdeněk bude zpovídat od 8:00 
do 8:30. 

V neděli 30. 8. při všech mších sv. (i při sobotní večerní) bude žehnání žákům, 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. 

V úterý 1. 9. po mši sv. bude pravidelný úklid kostela a fary. Děkujeme všem, kteří se ho 
zúčastní. 

Ve středu 2. 9. v 19:00 bude setkání ekonomické rady farnosti Č. Kostelec. 

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. 

V pátek 4. 9. od 16:00 do 17:45 je příležitost ke svátosti smíření, zpovídat budou oba kněží. 

V sobotu 5. 9. ve 14:00 se v kostele na Boušíně uskuteční benefiční koncert „Byla krásná až to 
k víře není…“, literárně – hudební kompozice věnovaná dvoustému výročí narození Boženy 
Němcové. Účinkují Taťjana Medvecká (mluvené slovo) a Ivana Pokorná (harfa), pořad sestavila 
PhDr. Bohumila Vojtíšková. Vstupné 290 Kč, děti do 12 let zdarma. 

V neděli 6. 9. při všech mších sv. bude žehnání maminkám, které očekávají narození dítěte. Při 
mši sv. v 9:00 bude křest Antonína Křečka. Při mších sv. v Č. Kostelci bude sbírka na opravu 
varhan. Probíhá čištění ovládacího systému, impregnace proti červotoči, došlo k výměně 
vadných membrán, dělala se kompletní generálka hracího stolu (membrány, kontraventily). 
Výhledově bude probíhat čištění manuálů, intonace a ladění. Ze dvou sbírek a z darů se zatím 
vybralo 55 926 Kč, proinvestovalo se zatím 47 000 Kč. Celková částka za opravu bude 170 000 
Kč. Podrobnější rozpis uvedeme na nástěnce ekonomické rady. 

Na nástěnce a na farním webu je rozpis výuky náboženství. 

U stolku sv. Antonína si můžete prohlédnout tablo dětí, které 4. 10. přistoupí k prvnímu 
svatému přijímání. Děkuji všem, kteří toto tablo vyráběli. 

Od září budou úřední hodiny na faře v pondělí od 16:00 do 17:00 (o. Zdeněk), ve středu od 9:00 
do 10:00 (o. Miloslav, nebo Hana Kábrtová). 

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. 

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


