SDĚLENÍ FARNÍKŮM
19. 6. 2022
Zpovídá se před každou mší v kostele bez rezervace. Na zpovídání na faře je nutná rezervace
na webu, ve čtvrtek od 19:00 do 20:00 (o. Josef), v pátek od 16:00 do 17:00 (o. Miloslav).
Dnes v 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.
V 17:00 bude v kostele sv. Jana Křtitele ve Rtyni v Podkrkonoší varhanní koncert žáků ZUŠ
Červený Kostelec a Nové Město nad Metují. Dnes je také Den otců. Všem tatínkům
gratulujeme.
V úterý 21. 6. bude úklid kostela a fary. Děkujeme všem, kdo se ho účastní.
Tento týden bude adorace v pátek 24. 6. od 15:00 do 18:00. Děkujeme všem, kdo se zapíší
na hlídání do tabulky na stolku vzadu v kostele. Ve čtvrtek večer adorace nebude.
V sobotu 25. 6. v 10:00 bude společné díkůvzdání za 95 let sboru Československé církve
husitské. Začátek ekumenickou bohoslužbou v 10:00, poté na farní zahradě lehký oběd a čas
ke vzájemnému setkání a rozhovorům. Bude připraven i drobný program pro děti a vše bude
zakončeno koncertem Svatojakubského orchestru a smyčcového komorního orchestru při
ZUŠ.
V neděli 26. 6. po všech mších bude sbírka na Charitu. Dopis k této sbírce je na webu a na
stolku vzadu v kostele.
V úterý 28. 6. bude setkání pastorační rady. Ti, kdo mají nějaké podněty pro život ve farnosti,
mohou je do úterý 21. 6. sdělit členům pastorační rady.
Ve čtvrtek 30. 6. po mši svaté pro děti bude tradiční opékání na farní zahradě.
Prosíme všechny, kdo jsou na tablu biřmovanců a na tablu 1. sv. přijímání, aby si své fotky
odnesli dnes po mši domů. Fotky, které zůstanou na nástěnce se vyhodí. Děkujeme!
Na webu farnosti v sekci „Rezervace“ bude během pondělí rezervace na Putování Palladia
v naší farnosti do ledna 2023.
Sbírka z minulé neděle na pastorační aktivity v diecézi byla v Č. Kostelci 15 990,- Kč na
Boušíně 1 720,- Kč.
Je možné dát si úmysl na mši svatou na další půlrok. Nejlépe osobně na faře v úřední hodiny.
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.
Gratulujeme Štěpánovým k narození Toníčka.

