
SDĚLENÍ FARNÍKŮM 
7. 8. 2022 

Zpovídá se před každou mší v kostele sv. Jakuba bez rezervace, na Boušíně dnes ne. Na 
zpovídání na faře je nutná rezervace na webu, v pátek od 19:00 do 20:30 (o. Miloslav). 

Adorace bude v pátek po mši svaté od 19:00 do 20:00, pokud se zaplní místa na hlídání. 
Děkujeme všem, kdo se zapisují. V pátek se pravidelně přede mší modlí růženec za mír na 
Ukrajině. Děkujeme všem, kdo se zapojí. 

Do 13. 8. má o. Josef dovolenou. 

Dnes v neděli 7. 8. bude při všech mších 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 farních rad. 

V úterý 9. 8. bude úklid kostela a fary. Děkujeme všem, kdo se ho účastní. 

Kdo byste chtěl jet společně na Celostátní setkání mládeže v úterý 13:12 vlakem, ozvěte se 
prosím do nedělního večera Madlis Regnerové (601 349 102), nakoupí dopředu společnou 
jízdenku. 

V sobotu 13. 8. od 8:00 se bude bourat skautský tábor v Petrovicích. Skauti poprosí o pomoc 
s bouráním. Sraz na faře nebo přímo na tábořišti. Hlášení účasti a případné dotazy Tomáš 
Matyska ml. (775 964 815). 

V pondělí 15. 8. je poutní slavnost v Malých Svatoňovicích v kostele Sedmi radostí Panny 
Marie. V neděli 21. 8. je poutní neděle, kdy budou tři mše svaté. Více informací na webu a na 
nástěnce. 

V neděli 28. 8. bude tradiční putování po kapličkách v okolí Červeného Kostelce. Více 
informací později. 

V neděli 4. 9. od 15:00 bude farní den. Všichni jste srdečně zváni. 

V sobotu 1. 10. bude farní pouť společným autobusem na Libici a do Poděbrad za P. Petrem 
Kubantem. Více informací příští týden. 

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 Dostálovým k narození Julinky. 

 

 

 

 

 


