SDĚLENÍ FARNÍKŮM
21. 11. 2021
Pouze na nedělní mši v 9:00 je nutná rezervace na farních stránkách. DĚKUJEME.
Pan farář o. Miloslav je do pátku 26. 11. mimo farnost z důvodu nemoci.
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 (čt 19:00 – 19:45 J. Haman).
Dnes v neděli 21. 11. bude při mši svaté v 9:00 hrát rytmika. Od 12:00 do 18:00 bude v kostele možná
adorace. Děkujeme všem, kteří se zapsali na hlídání na farním webu. Ještě jsou nějaká místa volná.
Prosíme o zapsání do tabulky na stolku u sv. Antonína. Po všech mších bude sbírka na pojištění kostelů
a dalších církevních budov.
V úterý 23. 11. bude po mši úklid kostela a fary. Všem, kdo se ho účastní, děkujeme.
24. 11. bude tzv. „Červená středa“. Smyslem iniciativy je připomenout si veřejně všechny, kdo jsou ve
světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené
světlo symbolizující krev trpících pro víru. Naše farnost se do této akce zapojí. Prosíme o modlitby za
všechny pronásledované křesťany v tento den.
Ve čtvrtek 25. 11. nebude výuka náboženství pro starší středoškoláky.
V sobotu 27. 11. bude od 13:00 v kostele vyklízení a uklízení půdy. Chtěli bychom poprosit deset
ochotných mužů nebo žen. Od pondělí 22. 11. bude možnost se zapisovat na webu v sekci „Rezervace“.
Všem předem moc děkujeme.
Příští neděli 28. 11. bude při všech mších svatých žehnání adventních věnců a koordinátor naší farnosti
pro synodu P. Svoboda krátce představí hlavní myšlenku synody a její průběh v naší farnosti.
Děti se mohou zapojit do výroby ozdob na vánoční strom do kostela. Tento rok bychom poprosili o
MALÉ zvonky (fantazii se meze nekladou), protože strom bude menší. Nezapomeňte připevnit
dostatečně dlouhé poutko. Vyrobené ozdoby mohou děti ukládat do jesliček v kostele.
Stejně jako v minulých letech proběhne od příští neděle adventní sbírka na TV Noe. Zároveň jsme se
domluvili s pastorační a ekonomickou radou, že bude možné přispět také rodině Petra Šimka, který
nedávno tragicky zemřel a jehož manželka Jana zůstala se třemi dětmi Terezkou, Toníčkem a Jiříkem.
Označené kasičky budou v kostele do neděle 19. 12.
Příprava návratu sochy sv. Aloise do naší farnosti stále probíhá. Farnost již získala souhlasné stanovisko
od Městského úřadu v Náchodě k umístění sochy do výklenku kostela. Termín besedy bude naplánován
až po schůzce pana faráře s paní Bartošovou. Během podzimu jsme nenašli vhodný termín pro schůzku
a vzhledem k aktuální epidemiologické situaci předpokládáme, že se schůzka a následně beseda
uskuteční na jaře příštího roku.
Na vývěsce farních rad a na webu farnosti je zápis z pastorační rady z 16. 11. věnované synodě.
Plnomocné odpustky za zemřelé lze získat i po celý listopad. Více informací na webu a na nástěnce.
Na nástěnce a na webu jsou nabídky pro mladé páry „Odevzdávám se Ti, přijímám Tě“ (kurz
symptotermální metody). A také nabídka pro muže (15 – 30let) na víkend v pražském semináři.
Na stolku si můžete zakoupit Adventní brožurku, jeden kus stojí 30 Kč.
Gratulujeme Matyskovým k narození Laury.

