
SDĚLENÍ FARNÍKŮM 
15. 5. 2022 

Zpovídá se před každou mší v kostele bez rezervace. 

Dnes v neděli 15. 5. bude v 18:00 v kostele sv. Jakuba NEBUDE májová pobožnost. Poslední dvě 
neděle v květnu Májové v neděli opět budou. 

Ve čtvrtek 19. 5. bude pravidelná adorace od 19:00 do 20:00. Děkujeme všem, kdo se zapíší na 
hlídání. 

Příští neděli 22. 5. bude vzadu v kostele kasička, do které bude možné přispět na 
pronásledované křesťany. 

Výsledek sbírky z minulé neděle na kněžský seminář je 20 281,-Kč.  

V měsíci květnu po večerních mších svatých se modlíme 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. 

Na vývěsce farních rad jsou zápisy ze setkání pastorační a ekonomické rady. V úterý 3. 5. byla 
pastorační rada, kde se probíraly závěry synodálních skupinek. Psali jsme koordinátorům 
skupinek o pomoc se zpracováním výstupů za celou naši farnost, prosili jsme je, aby se do dneška 
(neděle 15. 5.) přihlásili. Nejlépe tři dvojice. Zatím máme jednu dvojici, které děkujeme. Pokud 
by chtěl vypomoci ještě někdo další, bude vítán. Dodáme návod, jak na to, není to příliš 
náročné. Děkujeme. 

Děkujeme všem, kteří se účastnili včerejšího jarního generálního úklidu kostela. 

Ze soboty 21. na neděli 22. 5. se v Ruprechticích uskuteční vikariátní setkání pro mládež 
z našeho vikariátu. Název setkání je "Radost z Boha a v životě". Více informací naleznete na 
webu farnosti. 

V úterý 24. 5. od 8:30 do 17:30 bude v Hradci Králové Konference Aktivizace života farností. 
Konference reaguje na aktuální výzvy, kterým naše farnosti čelí, a hledá řešení mezi těmi, jež 
mají s aktivizací ve svých životech osobní i pracovní zkušenosti. Prostor bude i pro diskuzi 
o palčivých problémech jako je pastorace uprchlíků. Přihlásit se může kdokoli, je nutné se 
dopředu zaregistrovat. Více informací zde. 

V sobotu 4. 6. bude setkání s o. P. Rouskem. Více informací je na webu a na plakátku na stolku. 

Vzadu na stolku jsou k rozebrání vytištěné Bavorské litanie. 

Smyčcový orchestr Dolce furioso, který vede Jiří Kábrt a z velké části ho tvoří naši farníci, v pátek 
v Olomouci vyhrál celostátní kolo soutěže smyčcových orchestrů. Gratulujeme. 

 

https://www.cirkev.cz/konference

