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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 17:30 (o. Miloslav) a v pátek od 19:00 do 20:00 (o. Josef). 

Adorace bude tento týden ve středu od 19:00 do 20:00. Rada evropských biskupských konferencí 
vyzývá, aby se v tento den na celém kontinentu konala tichá adorace za mír na Ukrajině, 
abychom takto učinili gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. „Ať nás eucharistický Kristus 
naplní svým pokojem, ať je posilou všem, kterým válka přinesla utrpění a těm, kteří ji rozpoutali, 
ať promění srdce, aby mohl opět zavládnout mír.“ Mons. Jan Graubner. 

Prosíme, jestli byste si nejpozději dnes mohli rozebrat nalezené věci vzadu v kostele na stolku. 
Věci, které tam po nedělních mších 11. 9. zůstanou, vyhodíme. Děkujeme! 

Tento týden už bude probíhat výuka náboženství pro všechny třídy, rozvrhy jsou 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 nejpozději do středy 14. 9. 

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. Vstupné dobrovolné. Přednáška 
nebude přenášena online na farním webu. 

Ve čtvrtek 15. 9. bude při dětské mši pomazání nemocných. Prosíme zájemce, aby se napsali do 
tabulky vzadu v kostele nebo zavolali pastorační asistentce (tel.: 739 315 199). Po mši bude 
krátké vystoupení dětí pro ty, kteří přijali svátost pomazání nemocných.   

Příští neděli 18. 9. bude při všech mších sbírka na církevní školství v diecézi. 

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. 

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). 

Sbírka z minulé neděle na opravu interiéru kostela (obnova elektroinstalace, osvětlení, 
malování) byla 27 505,- Kč. Mockrát děkujeme. Více informací na webu a na nástěnce farních 
rad. 

Děkujeme všem, kdo se zapojili do připrav a průběhu farního dne. 

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. 


