
MOŽNOSTI POMOCI VE FARNOSTI 
PRO DOBROVOLNÍKY 

 

Varhaníci 
- budeme rádi za další varhaníky či zdatné klavíristy, kteří by doprovázeli mše 

sv., rozehrát se mohou při mších na hospici a v H. Radechové, poté mohou hrát 
i v kostele 

- kontakt – Lída Urbanová (605 512 285) 
 
Benjamínek 

- kdo z dospělých by se chtěl zapojit do pokračování fungování Benjamínku pro 
malé děti: společná modlitba, seznamování se s liturgickým rokem spojený 
s tvořením, občas hraní na mších pro děti ve čtvrtek, termíny setkávání by se 
domluvily podle možností rodičů a dětí 

- kontakty – Lucie Wajsarová (604 954 327), Jana Janoušková (731 604 395) 
 
Rytmický doprovod při nedělních mších 

- scholy uvítají nové členy na hraní či zpívání při mších jednou za měsíc 
- kontakty – Magdaléna Regnerová (601 349 102), Jiří Kábrt nejml. 

(731 631 227), Lída Urbanová (605 512 285) 
 
Rytmický doprovod při čtvrtečních mších pro děti 

- rádi bychom rozšířili řady hudebníků doprovázejících mše sv. pro děti ve 
čtvrtek 

- kontakt – Hana Kábrtová (739 315 199) 
 
Noc kostelů 

- sháníme někoho, kdo by v naší farnosti organizoval Noc kostelů v roce 2023, 
vychází to na pátek 2. 6. 

- kontakt – Vojtěch Kábrt (608 346 878) 
 
Psaní o dění ve farnosti 

- kdo by si chtěl vzít na starosti pravidelné měsíční psaní do Kosteleckého 
zpravodaje o akcích, které se ve farnosti udály, nemusí vše psát sám, ale může 
sehnat další pisatele 

- kontakt – Hana Kábrtová (739 315 199) 
 
 



Výuka náboženství 
- někteří současní katecheté jsou v důchodu nebo na mateřské, proto sháníme 

další, kteří by si chtěli doplnit teologické vzdělání, aby mohli učit náboženství 
- kontakt – o. Miloslav (728 147 722) 

 
Knihovna 

- sháníme dobrovolníky na sepsání knížek z farní knihovny do počítače do 
tabulky v Excelu, rádi bychom znovu zprovoznili farní knihovnu 

- kontakt – o. Miloslav (728 147 722) 
 
Opékání na začátku a konci školního roku 

- vzít si na starosti – nakoupení chleba, hořčic, kečupu, šťáv; poté na farní 
zahradě zajištění pití, dřeva, rozdělání ohně, nanošení laviček, stolů, košů na 
odpadky 

- kontakt – Hana Kábrtová (739 315 199) 
 
Pořádek na stolku u sv. Antonína 

- 1x týdně se podívat na stolek u sv. Antonína, porovnat a poklidit tam věci, aby 
to tam vypadalo pěkně 

- kontakt – Hana Kábrtová (739 315 199) 
 
Nástěnka u věže 

- jednou za jeden až dva týdny – vybrat jednu stránku A4, která by se hodila 
k danému období (Advent, Dušičky, prázdniny…) a dát na nástěnku na věž 

- tematické materiály jsou na faře nebo na internetu jsou také přímo připravené 
pro nástěnky 

- kontakt – Hana Kábrtová (739 315 199) 
 
Pravidelný úklid v kostele 

- jednou za dva týdny v úterý po ranní mši uklízí ochotné farnice, budou rády za 
nové tváře 

- kontakt – Věra Hošková (736 421 582) 
 
Brigády 

- během oprav kostela na jaře 2023 bude potřeba, aby se velké množství lidí 
zapojilo do různých brigád, podrobnosti budou včas ohlášeny 


