
SDĚLENÍ FARNÍKŮM 
25. 9. 2022 

Zpověď – v kostele sv. Jakuba před každou mší bez rezervace. Na faře ve čtvrtek od 19:00 do 
20:00 (o. Josef) a v pátek od 19:00 do 20:00 (o. Miloslav). 

Adorace – neděle 25. 9. od 10:00 do 18:00, zakončena bude svátostným požehnáním. Prosíme 
o zapsání se na hlídání, vzadu na stolku je tabulka. Adorace bude také ve čtvrtek 29. 9. od 19:00 
do 20:00, rezervace na hlídání je na webu. Děkujeme. 

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 
na farním webu. Zváni jsou všichni mladí od 14 let. Můžete se těšit na zajímavé hosty, akční hry, 
dobré jídlo a společné modlitby. 

Ministrantská schůzka (pro mladší i starší) – čtvrtek 29. 9. po mši svaté pro děti. 

Farní pouť na Libici a do Poděbrad – sobota 1. 10. Odjezd: z autobusového nádraží v Č. Kostelci 
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. Můžete jet také svým autem. Pokud je někdo 
ochoten nabídnout volné místo v autě, volejte prosím 739 315 199. 

Žehnání maminkám a sbírka na opravu interiéru kostela – v neděli 2. 10. při mších svatých. 

Růženec – neděle 2. 10. v kostele sv. Jakuba povedou růženec rodiny s malými dětmi. V neděli 
16. 10. bude růženec v kapli na Mečově. Zájemci o vedení růžence ostatní neděle v říjnu se 
mohou hlásit pastorační asistentce. 

Duchovní obnova pro ženy naší farnosti v Rokoli – od 7. do 9. 10. 2022. Více informací na webu 
a na nástěnce v kostele. Ještě jsou volná místa. Je možné se zapsat na papíře vzadu na stolku. 
Prosíme o vzájemnou domluvu a nabídnutí volných míst v autě pro ty, kdo auto nemají. 
Děkujeme! 

Farní shromáždění – pátek 21. 10., mše sv. už v 17:00. Od 18:00 bychom v kostele farníky 
seznámili s následujícími body: plánované opravy (především vnějšek a vnitřek kostela), 
hospodaření farnosti, navýšení cen za energie a úsporná opatření v zimním období (topení 
v kostele), náplň práce pastorační asistentky, dobrovolnická práce (jak se farníci zapojují a kde 
se ještě můžou zapojit). Farníci se budou moci ptát i na další věci ohledně farnosti. 

Sbírka na církevní školství v diecézi – z neděle 18. 9. byla 20 560,- Kč. Děkujeme. 

Brožurka Synody – shrnutí výsledků synodálních skupinek naší farnosti je k rozebraní vzadu na 
stolku. 

Zápisy z pastorační a ekonomické rady a informace o sbírce na opravu interiéru kostela – na 
webu a na nástěnce farních rad. 

 


