
SDĚLENÍ FARNÍKŮM 
10. 7. 2022 

Zpovídá se před každou mší v kostele bez rezervace. Na zpovídání na faře je nutná rezervace 
na webu, v úterý od 19:00 do 20:00 (o. Josef). 

Adorace bude o prázdninách pravidelně v pátek po mši svaté od 19:00 do 20:00, pokud se 
zaplní místa na hlídání. Děkujeme všem, kdo se zapíší na hlídání. 

V úterý 12. 7. bude pravidelný úklid kostela a fary. Děkujeme všem, kdo se ho účastní. 

V pátek se pravidelně přede mší modlí růženec za mír na Ukrajině. Děkujeme všem, kdo se 
zapojí. 

O prázdninách budou mít kněží dovolenou: o. Miloslav 11. – 26. 7., o. Josef 28. 7. – 13. 8.  

Sbírka z minulé neděle na opravu interiéru kostela (obnova elektroinstalace, osvětlení, 
malování) byla 35 822,- Kč. Děkujeme. Více informací na webu a na nástěnce farních rad. Na 
nástěnce i na webu je také zápis z pastorační a ekonomické rady. 

Vzadu v kostele je kasička, do které můžete přispět na cestu na Ukrajinu pí. I. Valerové 
(vrchní sestra z mobilního hospice) s Charitou. Sanity jsou při cestě na Ukrajinu naplněny 
potřebným zdravotním materiálem, a pak vždy při zpětné jízdě využity pro transport pacientů 
do České republiky. Potřebný je zdravotnický obvazový materiál a další zdravotnické 
pomůcky, kterých je tam velká potřeba a chybí. Za peníze nashromážděné za prázdniny v 
kasičce, I. Valerová nakoupí konkrétní zdravotnické pomůcky. Cesta na Ukrajinu je 
naplánovaná začátkem září 2022.  

Na webu farnosti v sekci „Rezervace“ je rezervace na Putování Palladia v naší farnosti do 
ledna 2023. Ti, co nemají přístup k internetu, mohou volat pastorační asistentce. 

Na stolku vzadu v kostele jsou diecézní stolní kalendáře na příští rok s klášterními recepty za 
79,- Kč. A voda s kelímky, pokud by někdo potřeboval.   

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. 

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravách pouti ve hřbitovní kapli (přivezení a odvezení 
laviček, ozvučení, výzdoba). 

V termínu 9. – 14. 8. se koná v Hradci Králové Celostátní setkání mládeže. Jsou zváni všichni 
mladí ve věku 14–26 let. Přihlášení do 15. 7. je za 1800,- Kč, poté již za 3000,- Kč. Více 
informací na webu farnosti. 

Ve dnech od 18. do 20. 8. proběhne ve Vsetíně multižánrový křesťanský festival UNITED. 
Více informací zde a na plakátku na nástěnce. 

 

https://festivalunited.cz/

