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Zpovídá se před každou mší v kostele bez rezervace a od 24. 4. i přede mší v neděli. Také je 
možná zpověď s rezervací na faře ve středu od 14:30 do 16:30 (F. Hofman) a od 19:00 do 20:30 
(M. Brhel) a ve čtvrtek od 19:00 do 20:30 (J. Haman). 

Dnes v 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. V 18:00 bude v kostele sv. 
Jakuba májová pobožnost. Prosíme jednotlivce nebo skupinky, kteří by byli ochotni vést 
májovou pobožnost, aby se přihlásili pastorační asistentce. Děkujeme těm, kteří se už přihlásili. 

V měsíci květnu po večerních mších svatých se budeme modlit litanie k Panně Marii. 

V úterý 3. 5. bude od 19:00 na faře výjimečně zkouška chrámového sboru. 

Ve čtvrtek 5. 5. po mši svaté bude krátká ministrantská schůzka (cca 30 min). Od 19:00 do 20:00 
bude v kostele adorace. Děkujeme všem, kdo se zapíší na hlídání.  

V sobotu 7. 5. bude tradiční pouť do Malých Svatoňovic. Na mši ve 14:30 můžete přijet autem, 
vlakem, na kole nebo pěšky. Po mši svaté jsme všichni zváni ke Kafkovým na zahradu na opékání 
buřtů. Káva, čaj a šťáva zajištěno. Buřty a chleba vlastní.  

Příští neděli 8. 5. bude po všech mších sbírka na Kněžský seminář a formaci bohoslovců. 

Postní sbírka na Mery’s Meals byla 20 208,-Kč. Vzadu na stolku jsou ještě nějaké propagační 
materiály a knížky z rozebrání.  

I nadále se budeme v kostele modlit růženec za Ukrajinu přenášený online. A to v pátek přede 
mší 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.  

 


