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Zpovídá se před každou mší v kostele bez rezervace. Na zpovídání na faře je nutná rezervace na webu. 

Dnes v neděli 22. 5. je vzadu v kostele kasička, do které je možné přispět na pronásledované křesťany. 
V 18:00 bude v kostele májová pobožnost. 

V úterý 24. 5. bude pravidelný úklid kostela a fary. Děkujeme všem, kdo se ho účastní. Od 8:30 do 
17:30 bude v Hradci Králové Konference Aktivizace života farností. Přihlásit se může kdokoli, je ale 
nutné se dopředu zaregistrovat. Více informací zde. 

Ve čtvrtek 26. 5. bude pravidelná adorace od 19:00 do 20:00. Děkujeme všem, kdo se zapíší na hlídání. 

Příští neděli 29. 5. přijme svátost biřmování 51 našich biřmovanců při mši svaté v 9:00. Přijede pan 
biskup J. Vokál. Většina míst v kostele bude rezervována pro biřmovance, jejich kmotry a rodinné 
příslušníky. Ostatní si mohou sednout venku na lavičky pod stany, kde bude projekce z kostela. Po mši 
bude za kostelem připravené občerstvení. Všichni jste srdečně zváni! Prosíme všechny, jestli by se 
mohli zapojit do pečení slaného i sladkého. Vše můžete nosit na faru v sobotu od 18:00 do 19:00 
v obalu, který je možné zlikvidovat. Koordinátorka je Kateřina Kábrtová (tel. 775 960 310). Nácvik 
ministrantů bude v neděli 29. 5. v 8:15. Prosíme také starší ministranty, aby přišli a zapojili se. 
Děkujeme. Chápeme, že někteří nebudou úplně nadšení, že jsme biřmování naplánovali na mši v 9:00 
a ne zvlášť odpoledne. Takto spousta lidí bude muset stát nebo budou muset být venku. Pan farář chtěl 
tímto krokem zdůraznit dvě věci. Jednak jedním z účinků svátosti biřmování je to, že nás dokonaleji 
spojuje s církví, tedy i s farností. Proto je dobře, aby se farnost této slavnosti v co největším počtu 
zúčastnila. A také chtěl pan farář zdůraznit naše spojení s biskupem, který je (po Pánu Bohu) tím 
hlavním v naší diecézi. A když jednou za čas přijede, je dobře, abychom se s ním sešli a spolu s ním slavili 
mši svatou. Navíc potom při občerstvení bude i příležitost se s ním osobně pozdravit a prohodit s ním 
pár slov…  

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

V neděli 5. 6. při mši v 9:00 bude 1. svaté přijímání dětí naší farnosti. 

Od srpna nastanou různé změny v diecézi. V našem vikariátu: P. Petr Boháč jde z Josefova do Trutnova 
(Horní Staré Město).  P. Miroslav Fas jde z České Skalice do Holohlav, tam jde i P. Jerzy Zieba z Jaroměře. 
Do České Skalice přijde P. Adam Depa z Chrasti u Chrudimi. Jaroměř a Josefov bude mít na starosti P. 
Leopold Slaninka. Kaplan z Náchoda P. František Filip bude kaplanem na Pražském Předměstí v Hradci 
a spirituálem Biskupského gymnázia. Změny se týkají také některých kosteleckých rodáků – P. Prokop 
Brož se přesune z Nového Hradce do centra Hradce, bude mít na starosti kostel Panny Marie, a navíc 
bude biskupským vikářem pro pastoraci a školství. P. Vojtěch Brož se stěhuje z Hradce do Chrasti u 
Chrudimi. A P. Jan Pitřinec půjde z Říma do Ústí nad Orlicí. 

Mladí jsou srdečně zváni na „Liturgii města Říma pro mládež“, více informací na webu a zde. 

Vzadu je papír pro ty, kteří by měli zájem účastnit se jako komparzisti natáčení filmu Superžena, které 
proběhne kostele sv. Jakuba v pondělí 30. 5. od 8:00 do 10:30. Producent je Pavel Mědílek z Copperfilm 
z Č. Kostelce. Zájemci se musí dopředu přihlásit (nejlépe dnes 22. 5.), a pak se dostavit v oblečení 
vhodném pro svatební obřad. Bude zajištěno malé občerstvení. 

Vzadu je také tabulka, kam se můžete psát, pokud byste chtěli pozvat o. Lojzíka k nedělnímu obědu. 
Pokud byste někdy chtěli pozvat pana faráře nebo pana kaplana na oběd či večeři, je možné se domluvit 
přímo s nimi. Děkujeme. 

https://www.cirkev.cz/konference
http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/liturgie-mesta-rima-pro-mladez-1

