
SDĚLENÍ FARNÍKŮM 
18. 9. 2022 

Zpověď – v kostele sv. Jakuba před každou mší bez rezervace. Možnosti na faře budou 
v dalším týdnu. 

Adorace – neděle 25. 9. od 10:00 do 18:00 v kostele sv. Jakuba, zakončena bude svátostným 
požehnáním. Rezervace na webu. Děkujeme všem, kdo se zapíší na hlídání. 

Sbírka na církevní školství v diecézi – neděle 18. 9. při všech mších. 

Pravidelný úklid kostela a fary – úterý 20. 9. po mši svaté v 7:00. Děkujeme všem, kdo se ho 
účastní. 

Varhanní koncert – neděle 25. 9.  v 17:00 v kostele na Boušíně, účinkuje Martin Matyska, více 
na plakátku na webu a na nástěnce vzadu v kostele. 

Vikariátní setkání mládeže – od úterý 27. 9. v 19:15 do středy 28. 9. v Č. Kostelci. Více 
informací web farnosti „Plánované akce“. Zváni jsou všichni mladí od 14 let. Můžete se těšit 
na zajímavé hosty, akční hry, dobré jídlo a společné modlitby. 

Farní pouť na Libici a do Poděbrad – sobota 1. 10., více informací na farním webu „Plánované 
akce“ a na nástěnce. Je možné se rezervovat do druhého autobusu na farním webu nebo 
telefonicky (739 315 199), nejpozději do neděle 18. 9. Autobus bude objednán, pokud se 
z větší části naplní. Jinak bude zrušen. 

Duchovní obnova pro ženy naší farnosti v Rokoli – od 7. do 9. 10. 2022. Více informací na 
webu a na nástěnce vzadu v kostele.  

Poděkování – všem, kdo se zapojili do hraní, výroby dárků a pohoštění při čtvrtečním 
pomazání nemocných. 

Možnosti křesťanského vzdělávání pro laiky – více informací na farním webu v sekci 
„Aktuality“. Některé kurzy jsou i online. Informace jsou i na nástěnce vzadu v kostele. 

Dopis biskupům k volbám – na webu a nástěnce. 

Květiny na výzdobu kostela – v zádveří kostela je každý pátek připraven kýbl s vodou od 8:00 
do večerní mše svaté. Děkujeme za květinové dary. 

Hledáme nové fotografy – kdo by měl zájem zapojit se do focení farních akcí, ať se přihlásí 
Patrikovi Rosovi (775 969 962). Děkujeme. 


