SDĚLENÍ FARNÍKŮM
8. 5. 2022
Zpovídá se před každou mší v kostele bez rezervace. Také je možná zpověď s rezervací na faře
v úterý od 15:00 do 16:30 (M. Brhel) a ve čtvrtek od 19:00 do 20:00 (J. Haman).
Dnes v neděli 8. 5. bude po všech mších sbírka na Kněžský seminář a formaci bohoslovců. Církev
slaví Neděli Dobrého pastýře, která je již tradičně spojena s modlitbami za nová povolání ke
služebnému kněžství, ale také k zasvěcenému životu. Vzadu je k rozebrání pexeso bohoslovců,
kteří jsou v semináři v Praze. V 18:00 bude v kostele sv. Jakuba májová pobožnost. Prosíme
jednotlivce nebo skupinky, kteří by byli ochotni vést nedělní májové pobožnosti, aby se
přihlásili pastorační asistentce. Děkujeme těm, kteří se už přihlásili.
V úterý 10. 5. bude pravidelný úklid fary. Děkujeme všem, kdo se ho účastní.
V sobotu 14. 5. bude od 9:00 jarní brigáda na úklid kostela. Prosíme ty, kdo by chtěli pomoci,
aby se nahlásili V. Hoškové (tel. 736 421 582). V 19:00 bude v kostele koncert smyčcového
orchestru Jeseník, který je součástí 50. ročníku festivalu komorní hudby Camerata Nova.
Program je na webu farnosti.
Výsledek sbírky z minulé neděle na opravu interiéru kostela je 32 745,-Kč. Více informací na
webu a nástěnce pastorační a ekonomické rady. Děkujeme.
Vzadu v kostele jsou tabla dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání. V blízké době tam přibude
i tablo biřmovanců. Můžete si je prohlédnout a v modlitbě na všechny myslet. Děkujeme těm,
kteří tato tabla vyrobili. Vzadu na stolku jsou také nová čísla Adalbertu.
V měsíci květnu po večerních mších svatých se budeme modlit litanie k Panně Marii.
V pátek přede mší sv. se v kostele modlíme růženec za Ukrajinu přenášený online. 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.
Společenství města Červený Kostelec, chceme vám poděkovat! Já a můj syn pocházíme
z Kramatorsku v Doněcké oblasti na Ukrajině. Neměli jsme žádné příbuzné v zahraničí a ze 7
miliard lidí na zemi jsme našli pomoc u vás, ve vašem městě. Pomohli jste nám s bydlením, se
školou, s lékařskou péčí, se všemi domácími záležitostmi. Děkujeme každému z vás a jsme moc
rádi, že žijeme ve vašem městě. S pozdravem rodina Aivenko, Roman, Marian.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na úklidu koberců z kostela.
V sobotu 4. 6. se plánuje setkání s o. P. Rouskem. Více informací je na webu a na plakátku na
nástěnce.
Dnes je Den matek. Všem maminkám gratulujeme.

