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Na webu a vzadu na stolku jsou možnosti zpovědi před Velikonocemi. Lístečky je možné vzít si 
domů. Prosíme, abyste využili tyto možnosti a nenechávali zpověď na Svatý týden. Děkujeme. 

Při nedělních mších stále platí možnost sednout si do místnosti u staré zpovědnice. 

Dnes v neděli 27. 3. v 15:00 bude v kostele koncert Bohemiachor. Všichni jsou srdečně zváni! 
Více informací na webu a na nástěnce. 

V úterý 29. 3. bude pravidelný úklid kostela a fary. Děkujeme všem, kdo se ho účastní. 

Ve čtvrtek 31. 3. po mši bude zhruba na 30 min. ministrantská schůzka pro všechny (starší 
i mladší), kteří ministrují nebo by chtěli ministrovat. Tam se domluví i termíny dalších schůzek. 
Ve čtvrtek bude opět adorace od 19:00 do 20:00, tentokrát s doprovodem písní z Taizé. Kdykoli 
v tomto čase se můžete přijít pomodlit. Děkujeme těm, kdo se zapíší na hlídání. 

Příští neděli 3. 4. bude při všech mších žehnání maminkám, které očekávají narození miminka. 
Po mších bude sbírka na opravu interiéru kostela (obnova elektroinstalace, osvětlení, 
malování). Více informací na webu a na nástěnce ekonomické rady. Za příznivého počasí se bude 
konat cyklokřížová cesta okolo olešenských křížů. Sraz ve 13:30 u školy v Olešnici. 

Od 9. do 10. 4. se uskuteční setkání mládeže z našeho vikariátu, a to v Jaroměři – Josefově na 
téma "Ukrajina a my". Připravena bude spolčená práce, zajímavá hra, diskuze a modlitby. Více 
informací naleznete na plakátku na nástěnce a na webu vikariatnachod.webnode.cz. 

V postní době v pondělí a ve středu půl hodiny přede mší svatou se budeme v kostele modlit 
růženec za Ukrajinu. Modlitba bude přenášena online. 

Na nástěnce a farním webu je rozpis křížových cest v Č. Kostelci a okolí. Prosíme zájemce 
(jednotlivce či skupinky) o vedení křížových cest v neděli v 18:00 v Č. Kostelci, aby se přihlásili 
pastorační asistentce. Ještě není obsazena neděle 3. 4. Děkujeme všem, kteří se už přihlásili.  

Pan biskup Josef Kajnek nás prosil, abychom připomněli, že do konce dubna je možné se 
přihlásit do kněžského semináře, a také vybízeli všechny věřící k modlitbám za kněžská a řeholní 
povolání. Zároveň abychom připomenuli možnost studia laiků na teologických fakultách v Praze 
a v Olomouci, a také zdůraznili mladým lidem důležitost studia na pedagogických fakultách a na 
zdravotnických školách. 

Vzadu na stolku je k prodeji rodinný paškálek za 80,- Kč. 

Na pastorační radě jsme se domluvili, že na bočních oltářích nebudou svítit svíčky. Není nutné, 
aby při mši sv. svítilo 18 svíček. Pan farář ani pan kaplan nikde jinde tolik rozsvícených svíček při 
mši nezažili. Vzhledem ke zdražování by to ročně vycházelo na 17 000 Kč. 

Vzadu na stolku je k půjčení vytištěná farní kronika. Jsou tam také Misálky pro děti, můžete se 
na ně podívat a v kostele si je půjčit. Nebo si je můžete zakoupit u Ivínů.  

Oblastní charita Červený Kostelec nabízí zprostředkování pomoci na Ukrajině. Více informací 
na webu farnosti. 

 



Zapojme se společně do pomoci ukrajinským uprchlíkům 
Několik mladých maminek z naší farnosti iniciovalo vznik informačního panelu, který bude 
sloužit ke vzájemnému předávání informací a vzájemné pomoci při péči o ukrajinské uprchlíky. 
Budeme velmi rádi, pokud si jako farní společenství budeme vzájemně při této pomoci pomáhat. 
Někteří z našich farníků již u sebe ukrajinské uprchlíky mají, jiní na ně ještě čekají a někteří se 
pro tuto pomoc možná teprve rozhodnou. Třeba právě proto, že budou vědět, že jim ostatní 
chtějí pomoci a nebudou na to sami.  
Vzadu v kostele u sv. Antonína je nová nástěnka, kde budou základní informace týkající se 
pomoci uprchlíkům. Její hlavní význam však spočívá v tom, že se má stát místem, kde se budou 
potkávat prosby o pomoc s našimi nabídkami. Je rozdělená do dvou částí. První je určená k psaní 
potřeb, druhá k psaní našich nabídek rodinám, které se o uprchlíky starají.  
Kdo budete cokoliv potřebovat nebo budete chtít nabídnout, napište to na lísteček a připíchněte 
na nástěnku s kontaktem na Vás. Kdo budete ochotní s konkrétní prosbou uvedenou na lístečku 
pomoci, vezměte si lísteček a prosbu zrealizujte. Kdo byste využil nabízenou pomoc, opět si 
lísteček vezměte a kontaktujte dárce. Pro koho by bylo jednodušší poslat lísteček přes internet, 
může využít formulář na webu naší farnosti vpravo nahoře odkaz „Pomoc uprchlíkům“. 
Lísteček se následně objeví na nástěnce v kostele.  
Co by se mohlo na nástěnce objevit na lístečkách? Například: připravím oběd, upeču buchtu, 
ráda si nechám za úplatu umýt okna, vezmu dítě do obuvi a koupím mu boty, půjčím na víkend 
tři kola, vezmu rodinu a zaplatím sobotní nákup za 500 Kč a mnoho dalších věcí, které Vás 
napadnou... 
Prosíme Vás, kdo jste ve spojení s ukrajinskými rodinami, nebojte se požádat nás o pomoc. Ne 
všichni můžeme pomoci poskytnutím přístřeší, ale určitě bude dost z nás ochotných a udělá nám 
radost, pokud budeme moci pomáhat. Děkujeme! 
 


