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Při nedělních mších budou otevřené dveře, prostor venku bude ozvučen. Bude možnost si 
sednout na lavičky a v případě deště budou venku stany. Ti, kdo budou stát venku, se nemusí 
rezervovat. Od srpna bude kůr kvůli opravám uzavřen pro veřejnost.  
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI! 

Adorace bude o prázdninách pravidelně v pátek po večerní mši do 20:00. Děkujeme všem, kdo 
se zapisují na hlídání při adoraci. 

Možnosti zpovědi na webu a v zádveří kostela: 

• na faře – nutná rezervace na farním webu (pá 20. 8. od 19:00 do 20:30 J. Haman) 

• v kostele – bez rezervace pravidelně před večerní mší (17:30 – 17:50). 

Do 27. 8. má o. Miloslav dovolenou. V tuto dobu se prosíme obracejte na kaplana o. Josefa, 
kontakty jsou na nástěnkách i na farním webu. 

V září začne příprava na BIŘMOVÁNÍ. Prosíme zájemce, aby se nahlásili do konce srpna 
vyplněním přihlášky na webových stránkách farnosti v sekci „Aktuality“ nebo můžete volat 
pastorační asistentce (tel.: 739 315 199). Přihlásit se může ten, kdo je pokřtěný a v dubnu 2022 
dosáhne věku alespoň 14 let. Nebojte se přihlásit také Vy, kdo už jste pokročilí v letech, 
domluvili bychom se na jiné formě přípravy, než budou mít mladí. Svátost biřmování je jedna 
z iniciačních svátostí, tedy z těch, které nás uvádějí do křesťanského života, jedná se tedy 
o základní výbavu křesťana. 

Prosíme rodiče, aby do konce srpna přihlásili svoje děti na výuku náboženství (platí i pro výuku 
mladších a starších středoškoláků). Formulář je na farním webu „Aktuality“. Děkujeme za 
pochopení. 

Kdo by chtěl pomoci se stavěním stanů v neděli v 6:40, může se na jednotlivé neděle zapsat na 
farním webu „Rezervace“. Všem, kdo se zapojí, děkujeme. 

Kdo byste chtěl dodat květiny na výzdobu kostela, v zádveří kostela bude každý pátek připraven 
kýbl s vodou od 8:00 do 18:00. Děkujeme. 


