SDĚLENÍ FARNÍKŮM
24. 4. 2022
Zpovídá se před každou mší v kostele bez rezervace a od 24. 4. i přede mší v neděli. V týdnu od
2. 5. budou opět vypsány termíny s rezervací na faře.
V úterý 26. 4. bude pravidelný úklid kostela a fary. Děkujeme všem, kdo se ho účastní.
Ve čtvrtek 28. 4. bude od 19:00 do 20:00 v kostele adorace. Děkujeme všem, kdo se zapíší na
hlídání.
Příští neděli 1. 5. bude při všech mších žehnání maminkách, které očekávají narození miminka.
Po všech mší sbírka na opravu interiéru kostela (obnova elektroinstalace, osvětlení, malování).
Více informací na webu a na nástěnce ekonomické rady. V 11:00 bude v kapli sv. Josefa ve Lhotě
pouť v češtině. Před kaplí budou lavičky a prostor bude ozvučen. Příští neděli 1. 5. v 18:00 bude
v kostele sv. Jakuba májová pobožnost.
V sobotu 7. 5. bude tradiční pěší pouť do Malých Svatoňovic. Na mši ve 14:30 můžete přijet
autem, vlakem nebo na kole. Po mši svaté jsme všichni zváni ke Kafkovým na zahradu na opékání
buřtů. Více informací v ohláškách za týden.
V termínu 9. – 14. 8. v Hradci Králové se koná Celostátnímu setkání mládeže. Jsou zváni všichni
mladí ve věku 14–26 let. Starší mládež zveme ke službě v přípravných týmech. Přihlašování na
setkání je spuštěno od 3. 1. Za účastnické poplatky jsou slevy, když se přihlásíte dříve. Přípravný
tým za 1 000 Kč, přihlášení do 31. 5. za 1 600 Kč, do 15. 7. za 1 800 Kč, později za 3 000 Kč. Více
informací na webu farnosti v „Plánovaných akcích“.
Na faře jsou nové úřední hodiny ve středu od 9:00 do 10:00 a v pátek od 16:00 do 17:00.
V těchto časech je největší pravděpodobnost, že na faře někoho zastihnete. Mimo úřední
hodiny můžete psát či volat na kontakty uvedené na nástěnkách a na farním webu.
Sbírka z Velkého pátku na Svatou zemi byla 1 300,-Kč.
I nadále se bude v kostele modlit růženec za Ukrajinu přenášený online. A to v pátek přede mši
svatou. Děkujeme všem, kteří se připojí.
Vzadu v kostele je nástěnka, díky které se můžeme společně zapojit do pomoci ukrajinským
uprchlíkům. Informace jsou také na farním webu.

