
SDĚLENÍ FARNÍKŮM 
14. 11. 2021 

Pouze na nedělní mši v 9:00 je nutná rezervace na farních stránkách. DĚKUJEME ZA 
SPOLUPRÁCI! 

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 (čt 19:00 – 20:30 J. Haman). 

V týdnu od 14. do 21. 11. proběhne Týden modliteb za mládež. Tento týden se tak můžeme více 
modlit za mladé. 

Ve čtvrtek 18. 11. bude po mši svaté zkouška Benjamínka na faře. Pravidelná čtvrteční adorace 
nebude. Výuka náboženství pro starší středoškoláky nebude. Pan farář o. Miloslav je tento 
týden mimo farnost ze zdravotních důvodů. 

V pátek 19. 11. bude možnost získat odpustky spojené s Rokem sv. Josefa. Dále je to možné 
také každou středu, a to až do 8. 12., kdy Rok sv. Josefa končí. 

V sobotu 20. 11. bude tradiční Svatocecilský koncert v 18:00 v kostele. Návštěvníci koncertu by 
měli mít doklad o očkování, testu nebo prodělání nemoci v příslušných lhůtách. V Hradci Králové 
bude diecézní setkání mládeže.  

Příští neděli 21. 11. bude při mši svaté v 9:00 hrát rytmika. Od 12:00 – 18:00 bude v kostele 
možná adorace. Děkujeme všem, kteří se zapíší na hlídání na farním webu nebo telefonicky. Po 
všech mších bude sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov. 

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 je 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. 

Děkujeme všem, kteří stříhají papírové anděly. Vystříhané anděly prosím vraťte do košíku do 
21. 11. 


