
SDĚLENÍ FARNÍKŮM 
7. 11. 2021 

Pouze na nedělní mši v 9:00 je nutná rezervace na farních stránkách. 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 – 20:30 J. Haman). 

Dnes v 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. Děkujeme všem, kteří zajistili ozvučení 
a přivezli lavičky. 

Od pondělí 8. 11. jsou mše na Hospici nepřístupné pro veřejnost. 

Ve úterý 9. 11. bude po mši svaté úklid kostela a fary. Všem, kdo se ho účastní, děkujeme. 

V tomto týdnu od 8. – 12. 11. bude mít p. farář o. Miloslav duchovní cvičení. Výuka náboženství 
pro starší středoškoláky v tomto týdnu bude normálně, jak bývá. Kdybyste cokoli potřebovali, 
obracejte se na p. kaplana o. Josefa nebo na pastorační asistentku. 

Také letos bude kvůli pokračující pandemii možné získat plnomocné odpustky za zemřelé nejen 
v týdnu od Slavnosti Všech svatých, ale po celý listopad. Více informací na nástěnce a na farním 
webu.  

Vzadu v kostele je možné zakoupit stolní diecézní kalendáře na příští rok a Cyrilometodějský 
kalendář. Také je tam diecézní časopis Adalbert, který přináší nejen informace o událostech 
v diecézi, ale také rozhovory se zajímavými osobnostmi, teologická, filosofická, psychologická 
a duchovní zamyšlení. 

Na nástěnce a na webu jsou nabídky pro mladé páry „Odevzdávám se Ti, přijímám Tě“ (kurz 
symptotermální metody). A také nabídka pro mladé muže (15 – 30let) na duchovní víkend 
v pražském semináři. Na webu farnosti naleznete také více informací o synodě a modlitbu za 
synodu. 

Děkujeme všem, kteří se starají o kněžský hrob na hřbitově. Také děkujeme všem, kteří na farní 
zahradě srovnali půdu po odvezení pařezů ze spadlých akátů. A ještě také děkujeme také všem, 
kteří se aktivně účastní stříhání papírových andělů. Vystříhané anděly prosíme vraťte do košíku 
do 21. 11. 

 


