SDĚLENÍ FARNÍKŮM
27. 9. 2020
Sbírka z minulé neděle na církevní školství byla v Červeném Kostelci 16 188,- Kč
a v Horní Radechové 409,- Kč. Děkujeme!
Dnes bude v kostele probíhat adorace od 10:00 do 12:30 a poté od 14:00 až 18:00.
Prosíme Vás, jestli byste se mohli zapsat do tabulky na stolku u sv. Antonína, jestli
tam jsou volná místa. V 18:00 bude společná modlitba a svátostné požehnání.
V pondělí 28. 10. bude o. Zdeněk zpovídat navíc od 8:00 do 8:30. Od úterý 29. 9. do
20. 10. nebude ve farnosti. Během té doby nebudou úřední hodiny. O. Miloslava
zastihnete po mši sv. nebo mu můžete zavolat či napsat na telefon či na e-mail.
V úterý 29. 10. po mši sv. bude pravidelný úklid kostela a fary. Moc děkujeme všem,
kdo se ho zúčastní.
Ve čtvrtek 1. 10. v 17:30 bude na faře zkouška Benjamínka.
V pátek 2. 10. od 16:00 do 17:45 je příležitost ke svátosti smíření. Zpovídat bude
o. Miloslav.
V sobotu 3. 10. v 8:30 je první svatá zpověď dětí.
V neděli 4. 10. bude při deváté mši sv. 1. svaté přijímání. Mše svatá bude
s rytmickým doprovodem. Při všech mších bude žehnání maminkám, které očekávají
narození dítěte. V Červené Kostelci bude mimořádná farní sbírka na nové klávesy
(jejich koupi schválila ekonomická rada 24. 6. 2020, cena 16 500 Kč) a na doplnění
ozvučení kostela (mikrofon a mixážní pult, schváleno 18. 2. 2020, cena bude cca
14 000 Kč). Od 18:00 bude každou říjnovou neděli v kostele rozjímavá modlitba
růžence. První bude se společenstvím rodin s malými dětmi.
V pátek 9. 10. bude při večerní mši pomazání nemocných. Zájemci se mohou
zapisovat do tabulky u sv. Antonína.
V na stolku u sv. Antonína je velké množství věcí, které v kostele někdo zapomněl
(roušky, deštníky, brýle...). Do příští neděle jsou k volnému rozebrání a pak už
nebudou☺.
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.
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.

