SDĚLENÍ FARNÍKŮM
4. 9. 2022
Zpovídá se před každou mší v kostele sv. Jakuba bez rezervace. Na zpovídání na faře je nutná
rezervace na webu, ve čtvrtek od 19:00 do 20:30 (o. Josef) a v pátek od 19:00 do 20:30 (o.
Miloslav).
Adorace bude ve čtvrtek od 19:00 do 20:00.
Víc lidí se ptalo, proč se při obětním průvodu dává dětem křížek, když ho dostávají i při sv.
přijímání. Na pastorační radě jsme o tom mluvili. A dohodli jsme se, že jednak křížky budou kněží
dávat dětem jen při sv. přijímání. Dále také to, že při obětním průvodu budou konvičky a misku
s hostiemi nosit děti, které už byly u 1. sv. přijímání. Děti s dary půjdou až na konci průvodu.
Ostatní děti můžou nosit srdíčka, která vyjadřují, že přinášíme Pánu Ježíši spolu s dary vše, co
máme na srdci a celé Je naše srdce, sami sebe. Chtěli bychom poprosit děti, aby se při nošení
obětních darů střídaly. Průvod v neděli při mši v 7:00 pomůže organizovat Mařenka Hejnová, při
mši v 9:00 Monika Machová. Uvítají i další pomocníky. Děkujeme za pomoc, a také za pochopení.
Dnes v neděli 4. 9. bude při všech mších žehnání maminkám, které očekávají narození miminka.
A také žehnání studentům, žákům, učitelům a žehnání školních potřeb. Po mších bude sbírka na
opravu interiéru kostela (obnova elektroinstalace, osvětlení, malování). Více informací na webu
a na nástěnce farních rad. 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
(737 444 552). Ti, co by chtěli upéct něco sladkého nebo něco málo slaného, mohou své výrobky
nosit na faru v neděli od 6:30 do 6:50 a od 8:00 do 9:00 (info na tel. 739 315 199). Vše prosím
noste v obalu, který je možné zlikvidovat. Děkujeme všem, kdo se zapojí. Na farním dnu dostanou
děti odměny za putování po kapličkách z minulé neděle.
V úterý 6. 9. bude pravidelný úklid kostela a fary. Děkujeme všem, kdo se ho účastní.
Ve středu 7. 9. bude v 19:00 na faře zkouška chrámového sboru.
Při prázdninové sbírce „Na cestu na Ukrajinu“ se vybralo 4 430,- Kč. Peníze budou použity na
nákup léků pro děti, kterých je tam nedostatek. Vše bude odvezeno 9. 9. 2022 do Dragobice.
Mnohokrát děkujeme.
Od 7. do 9. 10. 2022 bude duchovní obnova pro ženy naší farnosti v Rokoli. Více informací na
webu a na nástěnce vzadu v kostele. Přihlašovat se můžete na webu v sekci „Rezervace“ nebo
telefonicky (739 315 199).
Rozpis náboženství je na farním webu a na nástěnkách. Starší středoškoláci, kteří nemohou
chodit ve čtvrtek na náboženství (např. z důvodu pobytu na internátě mimo Č. Kostelec) a měli
by o výuku náboženství zájem, prosíme, aby se ozvali panu faráři.
V úterý 13. 9. v 19:00 bude mít v kostele přednášku Kateřina Lachmanová na téma „Především
chraň své srdce“ (Přísloví 4, 23). Všichni jsou srdečně zváni.
V sobotu 1. 10. bude farní pouť na Libici a do Poděbrad za P. Petrem Kubantem. Více informací
je na farním webu a na nástěnce. Jeden společný autobus se už zaplnil. Rezervaci tohoto
autobusu jsme z webu stáhli. Se všemi, kdo se rezervovali, počítáme. Pokud byste někdo nemohl
jet, ozvěte se prosím pastorační asistentce (739 315 199). Je možné se rezervovat do druhého

autobusu na farním webu nebo telefonicky, nejpozději do neděle 18. 9. Autobus bude objednán,
pokud se z větší části naplní. Jinak bude zrušen. Je možné objednat autobus pro 19 nebo 42 lidí.
Kdo byste chtěl dodat květiny na výzdobu kostela, v zádveří kostela je každý pátek připraven
kýbl s vodou od 8:00 do večerní mše svaté. Děkujeme.
Prosíme o rozebrání nalezených věcí vzadu v kostele na stolku. Je tam i deštník, který zůstal
v neděli v kapličce ve Zlíči. Věci, které tam zůstanou do příští neděle 11. 9., se vyhodí. Děkujeme!
Děkujeme všem, kdo se zapojili do organizace Putování po kapličkách a čtvrtečního táboráku.
Omlouváme se, že Cyrilometodějské kalendáře, které jste si mohli koupit předminulou neděli,
jsou na letošní rok. Kdo chce tento kalendář vrátit, může ho přinést do papírnictví Ivín nebo do
sakristie kostela. Kalendáře na příští rok dodáme.

