SDĚLENÍ FARNÍKŮM
28. 11. 2021
Pouze na nedělní mši v 9:00 je nutná rezervace na farních stránkách. DĚKUJEME.
Tento týden bude mít p. kaplan o. Josef dovolenou.
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 (út 18:00 – 20:00 M. Brhel,
st 14:30 – 16:30 F. Hofman, pá 19:15 – 20:45 M. Brhel).
Dnes v neděli 28. 11. bude při všech mších svatých žehnání adventních věnců. Koordinátor naší
farnosti pro synodu Petr Svoboda na konci mše krátce představí průběh synody v naší farnosti.
Do synody se může přihlásit kdokoli do 12. 12. na webu nebo na stolku u sv. Antonína.
Celou adventní dobu budeme mít možnost svěřit své starosti andělům a modlit se jeden za
druhého. Vzadu v kostele jsou umístěny 3 košíky. Každý může napsat svůj úmysl na prázdného
anděla a vhodit ho do druhého košíku. Z druhého košíku si pak může kdokoliv vybrat anděla,
který nese úmysl někoho jiného, a odnést si ho domů, kde se bude na jeho úmysl modlit. Anděly
prosím přineste zpátky do kostela nejpozději na 4. neděli adventní (19. 12.) a vložte do
posledního košíku, ve kterém andělé počkají na Vánoce, kdy se rozletí po kostele. A budou tak
po celé Vánoce znamením, že jsme mysleli jeden na druhého. Informace najdete také vzadu na
plakátu nebo na webových stránkách farnosti. Děkujeme všem, kteří se zapojili do přípravy.
Ve čtvrtek 2. 11. nebude po dětské mši zkouška Benjamínka, a to až do odvolání, kvůli
epidemiologické situaci.
Tradiční Mikulášské divadélko u Regnerů je možné shlédnout na farním webu „Aktuality“.
Příští neděli 5. 12. bude po všech mších žehnání maminkám, které očekávají narození miminka.
Tento týden bude možné dát si úmysl na mši svatou. Osobně na faře ve středu od 9:00 do
10:00, ve středu večer po mši a v sobotu ráno po mši. Nebo telefonicky pastorační asistentce
nebo p. faráři.
Sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov z minulé neděle byla v Č. Kostelci 16 430,Kč a na Boušíně 2 050,- Kč. Děkujeme.
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 probíhá v Adventu 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.
Děkujeme všem, kteří shrabali listí na farní zahradě. Dále všem, kteří dávali koberce do kostela,
těm, kteří vytvořili adventní věnec do kostela a těm, kdo se zapojili do příprav „Červené středy“.
Na stolku si můžete zakoupit Adventní brožurku, jeden kus stojí 30 Kč.

