
SDĚLENÍ FARNÍKŮM 
2. 10. 2022 

Zpověď – v kostele sv. Jakuba před každou mší bez rezervace. Na faře v úterý od 18:00 do 19:30 
(o. Miloslav) a ve čtvrtek od 19:00 do 20:30 (o. Josef), je nutná rezervace. 

Žehnání maminkám – neděle 2. 10. při všech mších svatých. Požehnání maminkám, které 
očekávají narození miminka.  

Sbírka na opravu interiéru kostela – neděle 2. 10. po všech mších svatých. Sbírka je na obnovu 
elektroinstalace, osvětlení a malování. Více informací na webu a na nástěnce farních rad. 

Růženec – neděle 2. 10. v 18:00 v kostele sv. Jakuba, povedou rodiny s malými dětmi. V neděli 
16. 10. v 15:00 bude růženec v kapli na Mečově. Zájemci o vedení růžence ostatní neděle v říjnu 
se mohou hlásit pastorační asistentce. Papež František ve středu při generální audienci 
připomněl, že měsíc říjen je tradičně zasvěcený Panně Marii Růžencové. A vyzval nás: „Při této 
modlitbě ve společenství a v rodinách svěřujte Marii svoje starosti i potřeby světa, zejména 
otázku míru.“ 

Pravidelný úklid kostela a fary – úterý 4. 10. po mši svaté. Děkujme všem, kde se ho účastní. 

Adorace – první pátek v měsíci 7. 10. od 19:00 do 20:00 v kostele sv. Jakuba. Adorace bude 
doprovázena zpěvem chval našich mladých. Všichni jste srdečně zváni. 

Farní společenství starších – pátek 7. 10. v 19:00 na faře. Modlitba, vyprávění advokáta a 
právníka JUDr. Ing. Jiřího Špeldy, našeho farníka, a to z oblastí soudních procesů. Na závěr volná 
diskuze o tom, co nového ve farnosti, čím bychom třeba mohli farnosti my sami pomoci. Zveme 
mezi sebe nejen manželské páry, ale rádi uvítáme i ty farníky, kteří, z různých důvodů, nemají 
svého životního partnera. Pojem starší farník nemusí nikoho vyděsit. Starší jsme sice věkem, než 
naše farní společenství 18+, ale duchem jsme stále mladí!  

Společenství mládeže 13 – 18 let – pátek 7. 10. v 19:00 u kostela sv. Jakuba. Hry, vzájemné 
poznávání a někdy povídání se zajímavými hosty. Všichni mladí jsou srdečně zváni. 

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 v kostele seznámíme farníky 
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. 

Brožurka Synody – shrnutí výsledků synodálních skupinek naší farnosti je k rozebraní vzadu na 
stolku, a také elektronicky na webu. 


