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

Růženec – neděle 30. 10. v 18:00 v kostel sv. Jakuba. Povedou biřmovanci. Zváni jsou všichni, 
také biřmovanci, kteří nebyli osobně osloveni k vedení růžence. V 15:00 bude růženec i na 
Boušíně.  

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – středa 2. 11. v 7:00 ve hřbitovní kapli, budou lavičky na 
sezení a ozvučení kaple. Děkujeme těm, kteří to zajistí a připraví.  

Schůzka ministrantů – čtvrtek 3. 11. po mši svaté pro děti. Další termíny ministrantských schůzek 
jsou na webu farnosti. 

Adorace – čtvrtek 3. 11. od 19:00 do 20:00 v kostele sv. Jakuba. Děkujeme všem, kdo se zapíší 
na hlídání.  

Setkání s rodiči malých dětí – čtvrtek 3. 11. v 19:30 na faře. Na pastorační i ekonomické radě 
jsme se bavili, zda by místnost u staré zpovědnice mohla být využívána rodiči s malými dětmi. 
Pan farář se rád sejde s rodiči malých dětí, kteří mají zájem, a popovídá s nimi o tom, zda 
a případně za jakých podmínek by se místnost mohla takto využívat.  

Spolčo 13 – 18 let, spolčo 22+ – pátek 4. 11. v 19:00 na faře, jedno nahoře, druhé dole. Všichni 
jsou srdečně zváni! 

Žehnání maminkám, které očekávají miminko – neděle 6. 11. při všech mších svatých. 

Sbírka na opravu kostela – neděle 6. 11. po všech mších svatých. Více informací na nástěnce 
a webu farnosti. 

Požehnání hřbitova – neděle 6. 11. po mši sv., která začíná v 9:00, půjdeme průvodem na 
hřbitov. 

Plnomocné odpustky – od 1. do 8. 11. Podmínky pro získání odpustků jsou: 1. svátost smíření 
v blízké době, 2. přijetí eucharistie, 3. modlitba na úmysl Svatého otce, 4. vyloučení náklonnosti 
k hříchu, 5. při návštěvě hřbitova modlitba za zemřelé (kromě 1. a 2. 11., kdy při návštěvě kostela 
modlitba Otčenáš a Věřím v Boha). 

Sbírka na misie – sbírka na misie z neděle 23. 10. byla v Č. Kostelci 8 440,- Kč a za Misijní koláč 
32 901,- Kč. Na Boušíně byla sbírka 4 380,- Kč. Děkujeme za dary a také všem, kdo se zapojili do 
připrav „Misijního koláče“.  

Pomoc Ukrajině – pátek 11. 11. je možné do hospice přinést věci potřebné na Ukrajině. Seznam 
věcí je na nástěnce. 

Vikariátní setkání mládeže – sobota 12. 11. v 9:00 na faře v Novém Městě nad Metují, konec 13. 
11. dopoledne. Více informací na webu naší farnosti „Aktuality“. 

Diecézní stolní kalendáře – poslední kusy jsou vzadu na stolku. 

Gratulace – Brátovým k narození Toníčka. 


