
SDĚLENÍ FARNÍKŮM 
12. 6. 2022 

Zpovídá se před každou mší v kostele bez rezervace. Na zpovídání na faře je nutná rezervace 
na webu, ve středu od 14:30 do 16:30 (P. F. Hofman), ve čtvrtek od 19:00 do 20:00 (o. Josef), 
v pátek od 19:00 do 20:00 (o. Miloslav). 

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

Ve čtvrtek 16. 6. bude pravidelná adorace od 19:00 do 20:00. Děkujeme všem, kdo se zapíší 
na hlídání. 

Příští neděli 19. 6. bude v 19:00 v kostele Večer chval, který si připravili mladí naší farnosti. 
Všichni jste srdečně zváni! Můžete pozvat i své přátele a sousedy, kteří do kostela nechodí.  

Sbírka na opravu interiéru kostela (obnova elektroinstalace, osvětlení, malování) z minulé 
neděle byla 28 973,- Kč. Děkujeme! Více informací na webu a na nástěnce ekonomické rady.  

Děkujeme všem, kdo se zapojili do Noci kostelů. A také děkujeme za koordinátorskou službu 
Vojtěchovi Kábrtovi, který by to rád předal někomu dalšímu. Hledáme tedy 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.  

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. 

Charita moc děkuje všem těm, co minulou sobotu naplnili velkou sanitku potřebnými věcmi, 
které byly ještě téhož večera odváženy na Ukrajinu, do Lvova, do skladu Červeného kříže 
a následně přerozdělovány potřebným. 

Děkujeme také těm, kdo zpevnili zídku na farní zahradě. Ta se zatím nechá takto do doby, 
než bude projekt na obnovu fary. 

 


