
SDĚLENÍ FARNÍKŮM 
31. 10. 2021 

Pouze na nedělní mši v 9:00 je nutná rezervace na farních stránkách. V dušičkovém týdnu 
budou mše 1. 11. a 2. 11. v 7:00, 16:00 a 18:00. V tyto dny bude nutná rezervace na mše 
v 18:00. DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI! 

Adorace bude ve čtvrtek od 19:00 do 20:00. Děkujeme všem, kdo se zapíší na hlídání.  

Možnosti zpovědi jsou v Č. Kostelci před každou mší kromě neděle, na Boušíně přede mší 
v neděli bez rezervace. A na faře, kde je nutná rezervace na webu (st 19:00 – 21:00 M. Brhel, 
pá 16:00 – 18:00 J. Haman). 

Dnes v neděli 31. 10. bude v 18:00 v kostele rozjímavá modlitba růžence. Tuto neděli modlitbu 
povede Spolčo 18+. Děkujeme všem, kteří se zapojili.  

Ve středu 3. 11. nebude náboženství pro mladší středoškoláky, které je pravidelně v 16:30 na 
faře. 

Ve čtvrtek 4. 11. bude po mši svaté na faře zkouška Benjamínka. 

Příští neděli 7. 11. bude při všech mších žehnání maminkám, které očekávají narození miminka. 
V 15:00 bude ve hřbitovní kapli modlitba za zemřelé a žehnání hrobů. Kaple bude ozvučena a 
bude možné si v ní sednout na lavičky, stejně tak i v úterý při mši sv. v 7:00. 

Také letos bude kvůli pokračující pandemii možné získat plnomocné odpustky za zemřelé nejen 
v týdnu od Slavnosti Všech svatých, ale po celý listopad.  

Sbírka z minulé neděle na misie na Boušíně byla 3 550,- Kč, v Červeném Kostelci v kostele 
29 923,- Kč a při „Misijním koláči“ 22 405,- Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli a podíleli se na 
pečení, přípravě stanů, čaje... 

Na webu farnosti „Aktuality“ a na nástěnce vzadu v kostele je dopis biskupů k první fázi synody, 
popisující nový impuls papeže Františka, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve 
společenství církve a aktivně se podíleli na jejím životě. Více informací o synodě je na letáčku 
na stolku u sv. Antonína. Koordinátorem pro naši farnost je Dr. Ing. Petr Svoboda. Více informací 
se dozvíme během listopadu. 

Vzadu v kostele je možné zakoupit stolní diecézní kalendáře na příští rok a Cyrilometodějský 
kalendář. 

 


