
SDĚLENÍ FARNÍKŮM 
5. 9. 2021 

Od neděle 12. 9. budou otevřené dveře, prostor venku bude ozvučen a bude možnost si 
sednout na lavičky pod stany pouze při mší svaté v 9:00. Ti, kdo budou stát venku, se nemusí 
rezervovat.  

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

Možnosti zpovědi na webu a v zádveří kostela: 

• na faře – nutná rezervace na farním webu (st a čt 19:00 – 20:30, M. Brhel) 

• v kostele – bez rezervace pravidelně před večerní mší v po, st, pá (17:30 – 17:50) a ve čt 
(16:00 – 16:20). 

Dnes v neděli 5. 9. bude při všech mších žehnání maminkám, které očekávají narození miminka. 
Po mši bude v Kostelci sbírka na opravu varhan. 

Ve úterý 7. 9. bude úklid kostela a fary. Všem, kdo se ho účastní děkujeme. 

V pátek 10. 9. od 19:00 se na farní zahradě uskuteční spolčo 19+. Společné opékání, modlitba, 
aktivity i duchovní slovo. Těšíme se na Vás. 

V sobotu 11. 9. bude v Náchodě Vikariátní kopaná. Více informací na farním webu. 

V neděli 12. 9. bude vzadu v kostele kasička, kde je možné vhodit příspěvky na Svatou zemi. 
Z těchto peněz se financují vzdělávací a sociální pomoc a údržba poutních míst ve Svaté zemi. 
V Rokoli bude tradiční pouť. Více informací na webu a nástěnce. 

V úterý 21. 9. bude setkání pastorační rady. Pokud byste měli nějaké podněty k životu ve 
farnosti, můžete je říct členům pastorační rady. 

Římskokatolická farnost Broumov ve spolupráci s CDS Náchod plánuje vypravit autobus na mši 
svatou celebrovanou papežem Františkem v Šaštíně ve středu 15. září v 10:00. Více informací 
na webu naší farnosti. 

Na farní webu v sekci „Aktuality“ a na nástěnce vzadu v kostele je sepsán rozvrh výuky 
náboženství na jednotlivých školách. 

Děkujeme všem, kdo se zapojili do organizace „Putování po kapličkách“, opékání ve čtvrtek 
a farního výletu na Boušín. Děkujeme také všem, kteří se starají o farní zahradu. 

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

 

 


