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O. Zdeněk zpovídá každou neděli ještě navíc od 8:00 do 8:30. Pokud by byla změna, dáme dopředu 
vědět. 

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. 

Ve čtvrtek 10. 9. v 17:30 bude na faře příprava dětí na 1. svaté přijímání. 

Od 18. září do 20. září bude duchovní obnova pro ženy v Rokoli. Předpokládaná cena 500,- Kč 
+ náklady na stravu a dárek pro pana faráře. Strava zajištěna. Prosíme, pokud bude mít někdo 
možnost upéct něco k snídani nebo ke kávě, předem děkujeme. Doprava vlastními auty. Prosíme 
účastnice o domluvu mezi sebou, kdo s kým pojede. Předpokládaný příjezd v pátek v 18:00, 
zahájení duchovní obnovy v 19:00 mší sv. přímo v Rokoli. Návrat v neděli před obědem. V případě 
dotazů kontaktujte p. Veroniku Kuldovou, tel. 725 544 922, e-mail: kulda.pavel@seznam.cz. 

Zjistili jsme, že v Diáři je zapsaný úmysl na mši sv. v Č. Kostelci v sobotu 3. 10. v 18:00 „za rodinu 
Monzerovou, děti a Boží pomoc“. O. Jenda, který úmysl zapisoval, si nepamatuje ty, kteří ho 
o tento úmysl žádali. Protože mše sv. v tento termín v Č. Kostelci nebude, chtěli bychom poprosit 
ty, kteří si dávali tento úmysl, aby se ozvali o. Miloslavovi, aby se našel jiný termín. Děkujeme. 

Na nástěnce a na farním webu je rozpis výuky náboženství. 

Od září jsou 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). 

Papež František nás vybízí, abychom se v měsíci září modlili za péči o stvoření. Proto se na konci 
mše sv. budeme modlit modlitbu, která je na papírcích na lavicích i vzadu na kancionálech. 

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 a na čtvrteční 
mše sv., kdy bývá v kostele více než 100 osob. Děkujeme. 

Na pastorační i ekonomické radě jsme se rozhodli, že tento rok nebudeme opravovat přístavek ze 
dvora fary, jak se plánovalo už za o. Petra. Ale že se nejdřív stanoví koncepce a poté projekt na 
rekonstrukci a celkové využití fary. Toto rozhodnutí vzniklo na základě doporučení generálního 
vikáře, dále také vedoucího Odboru správy majetku na biskupství a také vikariátního stavebního 
technika. Všichni tři naši faru osobně navštívili a celou ji procházeli. Také v dotazníku z minulého 
roku se víckrát objevovalo přání využívat více prostory fary. Plánujeme, že farníci budou mít ještě 
možnost vyjádřit se k tomu, jak by faru chtěli využívat. Podrobnější informace dodáme v blízké 
době. Peníze, které se vybraly při sbírkách (108 290 Kč) a které jste darovali (57 100 Kč) na opravu 
přístavby, dáme na rekonstrukci fary. Podrobnější rozpis uvedeme na nástěnce ekonomické rady. 
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