SDĚLENÍ FARNÍKŮM
13. 9. 2020
Sbírka na varhany z minulé neděle byla v Červeném Kostelci 19 985,-Kč a v Horní
Radechové 2 450,-Kč.
O. Zdeněk zpovídá každou neděli ještě navíc od 8:00 do 8:30. Pokud by byla změna, dáme
dopředu vědět.
Z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví vyplývá, že od čtvrtka 10. 9. jsou
povinné roušky v prostorách kostelů jak pro účastníky bohoslužeb, tak pro duchovní.
Roušku je možné sundat před přijetím svatého přijímání.
V úterý 15. 9. bude pravidelný úklid kostela a fary. Děkujeme všem, kdo se ho zúčastní.
Ve čtvrtek 17. 9. v 17:30 bude na faře zkouška Benjamínka.
Trutnovské farnosti pořádají v tomto týdnu od čtvrtka do soboty farní pouť na Slovensko po
poutních místech západního a středního Slovenska. Doposud jsou ještě volná místa. Pakliže
to umožní současná situace v obou státech, o čemž se rozhodne zítra v pondělí, nabízíme
vám tato volná místa. Cena zájezdu je 2 500 Kč (doprava autobusem, ubytování 2 noci,
stravování polopenzí). Další informace na plakátku a na farním webu.
Od 18. do 20. 9. 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.
Příští neděli 20. 9. Bude celodiecézní sbírka na církevní školství. V Malých Svatoňovicích
bude v 15:00 varhanní koncert Ireny Chřibkové.
Probíhá oprava hřbitovní kaple. Do 18. 10. budou církevní rozloučení v obřadní síni nebo
v kostele sv. Jakuba.
V sakristii jsou fotky dětí z tabla z 1. svatého přijímání z loňského roku. Kdo by o ně měl
zájem, může si je tam vyzvednout.
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. Většina tříd začíná tento týden.
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.

