
SDĚLENÍ FARNÍKŮM 
20. 6. 2021 

V současné době jsou při bohoslužbách nutné rozestupy 2 metry, respirátor a dezinfekce. 
Prosíme, abyste využili celý prostor kostela. Pokud se rezervujete na kůr, jděte na kůr a pokud 
do staré zpovědnice, využijte místa ve staré zpovědnici. Rezervace je nutná pouze na nedělní 
mše. 
Na nedělní mše v 9:00 a v 11:00 budou otevřené boční dveře do zahrady, prostor bude ozvučen. 
V 9:00 budou za kostelem lavičky. Ti, kdo budou stát venku, se nemusí rezervovat.  
Rezervace na další týden bude na webových stránkách v pátek večer. 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI! 

Rozpis možností adorace a zpovědi je na farním webu a v zádveří kostela. Tento týden se bude 
zpovídat v pondělí, ve středu a v pátek před večerní mší svatou v kostele bez rezervace. Na 
ostatní termíny na faře se prosím rezervujte. V úterý přijede zpovídat P. Ladislav Hojný. 

Dnes v neděli 20. 6. v 9:00 bude rytmická mše svatá. Při všech mších bude sbírka na Charitu. 
Dnes je den otců. Všem tatínkům gratulujeme. 

V úterý 22. 6. bude pravidelný úklid kostela a fary. Děkujeme všem, kdo se ho účastní. V 19:00 
bude setkání pastorační rady. V 17:00 bude v kostele sv. Jakuba koncert mladých varhaníků – 
žáků ZUŠ. 

Příští neděli 27. 6. při mši svaté v 9:00 bude 1. svaté přijímání. Na tuto mši se nelze rezervovat, 
celá mše je obsazená rodinami dětí, které přistoupí k 1. sv. přijímání. Vzadu v kostele u sv. 
Antonína je tablo s dětmi. Moc děkujeme všem, kteří ho vytvářeli. 

Vzadu na stolku je k dispozici Diecézní stolní kalendář na rok 2022 „Skvosty z diecézních sbírek“ 
za 69,- Kč. 

Je možné dát si úmysly na mši svatou do konce roku, kdykoli volejte pastorační asistentce 
(739 315 199).  

Děkujeme také všem, kteří zajišťovali čtvrteční táborák na farní zahradě. 

Na faru přišla nabídka levného ubytování na prázdniny na Vysočině. A nabídka možnosti 
navštívit výstavu „Triptych Vzkříšení“ v Galerii výtvarného umění v Náchodě (letáčky vzadu na 
stolku). 

Broumovská farnost pořádá tábor pro děti od první třídy do 13 let. Mají ještě volná místa. Více 
informací zde. 

https://chalupa-siroky-dul.webnode.cz/
https://farni-tabor-broumov.webnode.cz/

