
SDĚLENÍ FARNÍKŮM 
5. 6. 2022 

Zpovídá se před každou mší v kostele bez rezervace. Na zpovídání na faře je nutná rezervace 
na webu, ve středu od 16:15 do 17:45 (o. Miloslav) a ve čtvrtek od 19:00 do 20:30 (o. Josef). 

Dnes v neděli 5. 6. při mši v 9:00 bude 1. svaté přijímání dětí. Děkujeme všem, kdo se podílejí 
na přípravě slavnosti – kdo chystali pohoštění pro děti a rodinné příslušníky, zdobili kostel, 
muzikantům… Při všech mších bude žehnání maminkám, které očekávají narození miminka. 
Po mších bude sbírka na opravu interiéru kostela (obnova elektroinstalace, osvětlení, 
malování). Více informací na webu a na nástěnce ekonomické rady.  

V úterý 7. 6. bude pravidelný úklid kostela a fary. Děkujeme všem, kdo se ho účastní.  

Ve čtvrtek 9. 6. bude pravidelná adorace od 19:00 do 20:00. Děkujeme všem, kdo se zapíší 
na hlídání. 

V pátek 10. 6. bude mimořádně mše v 17:00. Poté bude NOC KOSTELŮ. Všichni jste srdečně 
zváni! Program je na webu a na nástěnce. Prosíme o upečení malého množství něčeho 
slaného nebo sladkého. Své výrobky můžete přinést na faru v pátek od 16:00 do 17:00 
(koordinátorka je V. Hošková tel.: 736 421 582). Děkujeme všem, kdo se zapojili do příprav. 
A zároveň hledáme někoho, kdo by byl ochoten ujmout se koordinace této akce v roce 2023. 
Prosíme zájemce, aby se hlásili V. Kábrtovi (tel.: 608 346 878), který vám podá podrobnější 
informace. 

V sobotu 11. 6.  se uskuteční "Vikariátní plavba 2". Půjde o splouvání Úpy ze Skalice do 
Jaroměře. Akce je určená pro mládež 14 let a výše. Více informací na webu farnosti 
„Plánované akce“. 

Příští neděli 12. 6. bude při všech mších sbírka na pastorační aktivity v diecézi. 

Při sbírce na pronásledované křesťany se na Boušíně vybralo 2 103,- Kč a v Červeném 
Kostelci 4 590,- Kč. 

Je možné dát si úmysl na mši svatou na další půlrok. Nejlépe osobně na faře v úřední hodiny 
ve středu od 9:00 do 10:00 nebo v pátek od 16:00 do 17:00. Nebo telefonicky pastorační 
asistentce. 

Na webu farnosti v sekci „Aktuality“ je přihláška na náboženství na příští školní rok. Prosíme 
o její vyplnění do konce června. Týká se úplně všech dětí, mladších i starších, také těch, kteří 
přihlášku před rokem vyplňovali. Mockrát děkujeme za spolupráci. 

Kdo byste chtěl dodat květiny na výzdobu kostela, v zádveří kostela bude každý pátek 
připraven kýbl s vodou od 8:00 do večerní mše svaté. Kdo by neměl možnost, jak květiny do 
kostela dopravit nebo měl nějaké otázky, může se ozvat Martě Špulákové (tel.: 723 421 061). 
Děkujeme. 

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

V sobotu 4. 6. slavil narozeniny P. Lojzík Špulák. Gratulujeme! 

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravách setkání s P. Pavlem Rouskem. 

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

