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Zpověď – v kostele sv. Jakuba před každou mší bez rezervace. Rezervace je nutná na zpovídání na faře, 
které bude ve středu od 15:30 do 17:00 (P. F. Hofman) a v pátek od 19:00 do 20:30 (o. Josef). 

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

Sbírka na opravu kostela – neděle 6. 11. po všech mších svatých.  

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

Exercicie o. Miloslav – od 7. do 12. 11. nebude o. Miloslav ve farnosti. 

Pravidelný úklid kostela a fary – úterý 8. 11. po mši svaté. Děkujeme všem, kteří se zapojí. 

Náboženství pro mladší středoškoláky – středa 9. 11. v 16:30 na faře nebude. 

Adorace – čtvrtek 10. 11. od 19:00 do 20:00 v kostele sv. Jakuba. Děkujeme za zapsání na hlídání.  

Pomoc Ukrajině – pátek 11. 11. od 8:00 do 17:00 je možné do hospice přinést věci potřebné na 
Ukrajině. Seznam věcí je na nástěnce a webu. 

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“. 

Sbírka na podporu katolických medií – neděle 13. 11. při všech mších bude vzadu v kostele kasička, 
kam bude možné přispět. Naši čeští a moravští biskupové k tomu napsali: Milé sestry a bratři, sdělovací 
prostředky, ať už jsou to tištěná média, rádio, televize či internetové portály, tvoří nedílnou součást 
našich životů. Díky katolickým médiím jsme pravidelně informováni o dění v církvi doma či ve světě, ale 
jsou také významným evangelizačním a pastoračním nástrojem. Česká biskupská konference (ČBK) 
proto vyhlašuje kostelní sbírku, jejíž výtěžek bude určen právě na sdělovací prostředky. O příspěvek z 
výnosu sbírky se mohou ucházet media s naddiecézním přesahem, která slouží k hlásání evangelia, 
katechezi či křesťanské výchově. O rozdělení výnosu sbírky následně rozhodne plenární zasedání ČBK. 
Děkujeme Vám předem za Vaši štědrost. 

Plnomocné odpustky – od 1. do 8. 11. Podmínky pro získání odpustků: 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. 

Dobrovolnická práce – seznam možností pomoci ve farnosti, o kterých jsme mluvili na farním 
shromáždění, je na nástěnce a na farním webu s podrobným popisem a kontakty. Pokud by ještě někdo 
chtěl dopsat další dobrovolnické práce, které by potřebovaly posílit, ozvěte se pastorační asistentce, 
která seznam doplní. Moc děkujeme všem, kteří se zapojují a kteří se zapojí.  

Adventní andělé – chtěli bychom Vás opět poprosit o pomoc s přípravou adventních andělů. Pomozte 
nám prosím s jejich vystřižením. Čtvrtky s anděly najdete na stolku u sv. Antonína. Vystřižené anděly 
přineste zpátky do připraveného košíku nejpozději do pátku 25. 11. Děkujeme všem, kdo se zapojí do 
stříhání a také za přípravu celé „akce“ Adventní andělé. 

Beseda s pracovníkem TV Noe Petrem Kudelou – úterý 22. 11. v 18:00 v Městské knihovně Břetislava 
Kafky. Více informací na webu a na nástěnce v kostele. Všichni jste srdečně zváni. 

Zápisy pastorační a ekonomické rady – na nástěnce farních rad a na webu. 

Cyrilometodějský kalendář – vzadu na stolku. 

Nabídka práce vikariátní účetní – více informací nástěnka a farní web. 

Gratulace – Krejčovým k narození Johanky. 


