
SDĚLENÍ FARNÍKŮM 
12. 9. 2021 

Od neděle 12. 9. budou pouze při mši svaté v 9:00 otevřené dveře, prostor venku bude ozvučen 
a bude možnost si sednout na lavičky pod stany. 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 15. 9. 19:00 – 20:30 M. Brhel, pá 17. 9.  
19:00 – 20:30 J. Haman) 

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

Tento týden bude mimořádně zkouška chrámového sboru v úterý 14. 9. v 19:00. 

Příští neděli 19. 9. při posvícení ve Lhotě bude prostor venku před kaplí ozvučen a bude možnost 
si sednout na lavičky. Více informací na farním webu „Plánované akce“. Bude také sbírka na 
církevní školství v diecézi. 

Poslední sbírka na opravu varhan z minulé neděle byla 24 977,-Kč. Všem dárcům děkujeme. Na 
farním webu a na nástěnce je vyúčtování projektu „Varhany“. Pan T. Hájek předpokládá 
dokončení opravy během října nebo listopadu. Poté by byla prezentace opravených varhan pro 
veřejnost zakončená koncertem. 

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 a kdy se s výukou pro jednotlivé ročníky začíná. 

Všem biřmovancům jsme poslali mail s informacemi o přípravě na biřmování. 

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. 

 

 


