
SDĚLENÍ FARNÍKŮM 
21. 8. 2022 

Zpovídá se před každou mší v kostele sv. Jakuba bez rezervace. Na zpovídání na faře je nutná 
rezervace na webu, v úterý od 16:30 do 18:00 (o. Miloslav), ve čtvrtek od 17:00 do 18:30 (o. 
Josef). 

Adorace nebude tento týden v pátek, ale ve středu od 19:00 do 20:00, pokud se zaplní místa 
na hlídání. Děkujeme všem, kdo se zapisují.  

V úterý 23. 8. 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. 

V sobotu 27. 8. bude ve 14:00 benefiční koncert na Boušíně. Více info na nástěnce a na webu. 

Příští neděli 28. 8. bude tradiční putování po kapličkách v okolí Červeného Kostelce. Více 
informací na nástěnce a na webu farnosti. 

V neděli 4. 9. od 15:00 bude farní den. Všichni jste srdečně zváni. Ti, kteří by chtěli pomoci 
se stavěním stanů a nošením laviček v neděli v 10:30 se mohou přihlásit T. Matyskovi 
(tel.:737 444 552). Pečení něčeho sladkého a něco málo slaného se také hodí. Děkujeme 
všem, kdo se zapojí. O pečení více informací příští týden. 

Do 10. 9. je možné přihlásit se na kurz přípravy na trvalé jáhenství. Kdyby někdo vnímal 
povolání k jáhenské službě, může se ozvat p. farářovi. 

V úterý 13. 9. v 19:00 bude mít v kostele přednášku Kateřina Lachmanová na téma 
„Především chraň své srdce“ (Přísloví 4, 23). 

V sobotu 1. 10. bude farní pouť společným autobusem na Libici a do Poděbrad za P. Petrem 
Kubantem. Odjezd: z autobusového nádraží v Č. Kostelce v 8:00, autobus bude přistaven už 
v 7:45. Mše svatá na Libici: v 10:00 s P. Petrem Kubantem. Poté možnost uvařit si kafe, 
občerstvení z vlastních zásob, toalety. Komentovaná prohlídka Libice a hradiště. Přesun do 
Poděbrad. Prohlídka kostela v Poděbradech a posezení na farní zahradě s možností 
občerstvení z vlastních zásob, je možné si také opéct buřty. Též možnost procházky po městě, 
kolonádě… Návrat do ČK: cca 19:00. Cena za dopravu: dospělý 300 Kč, děti a studenti do 26 
let 200 Kč (3., 4., 5., 6… dítě v rodině zdarma). Zdarma také malé děti na klíně. Rezervace: do 
středy 7. 9. na farním webu v sekci rezervace, příp. telefonicky (739 315 199). 

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. Děkujeme. 

Na stolku vzadu v kostele je Cyrilometodějský kalendář. 

Prosíme, abyste nepřesouvali jednu z laviček před kostelem na místo, kudy se od silnice vjíždí 
autem k sakristii. Prosíme, abyste tento prostor nechali volný, když je potřeba něco převézt 
do sakristie. Mockrát děkujeme. 


