
SDĚLENÍ FARNÍKŮM 
13. 11. 2022 

Zpověď – v kostele před každou mší bez rezervace. Rezervace je nutná na zpovídání na faře, 
které bude ve středu od 19:00 do 20:30 (o. Miloslav) a čtvrtek od 19:00 do 20:30 (o. Josef). 

Týden modliteb za mládež 2022 - od 13. do 20. 11. 2022 bude probíhat Týden modliteb za 

mládež. Můžeme se tak více modlit za mladé.  

Sbírka na podporu katolických medií – neděle 13. 11. vzadu v kostele je kasička, kde je možné 
přispět. 

Spolčo 13 – 18 let – pátek 18. 11. v 19:00 na faře. Mladí jsou srdečně zváni! 

Sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov – neděle 20. 11. po všech mších svatých. 

Adorace – neděle 20. 11. od 10:00 do 18:00. Děkujeme všem, kdo se zapíší na hlídání na papíře 
vzadu na stolku. 

Sbírka na opravu kostela – z neděle 6. 11. byla 29 714,- Kč. Děkujeme. Více informací na 
nástěnce a webu farnosti. 

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 ráda 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. Vystřižené anděly přineste zpátky do připraveného 
košíku nejpozději do pátku 25. 11. Děkujeme! 

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.  

Druhé setkání s rodiči malých dětí – čtvrtek 24. 11. v 19:30 na faře. Zamysleli bychom se, za 
jakých podmínek by se místnost u staré zpovědnice mohla využívat jako místnost pro rodiče 
s dětmi. Můžou přijít i ti, kteří nebyli na prvním setkání, jen by bylo dobré, aby se dopředu ozvali 
panu faráři, který by jim předal podněty členů pastorační rady, které rozdával na prvním setkání.  

Cyrilometodějský kalendář – vzadu na stolku. 

Adventní brožurka – vzadu na stolku. Na každý den adventní doby je uveden text evangelia, 
který se čte při mši sv., a k němu úvaha pracovníků a dobrovolníků Charity v naší diecézi. 

Ozdoby na vánoční strom v kostele – chtěli bychom poprosit děti, jestli by nám pomohly 

vymyslet, jaké ozdoby by mohly v adventu vyrábět na vánoční strom v kostele. Svoje tipy mohou 
psát na papír vzadu na stolku. 

Program pro dospívající dívky „Jsem jedinečná a vzácná!!“ – 21. – 22. 1. 2023 na faře 
v Červeném Kostelci. Pořádá centrum pro rodinu Biskupství královéhradeckého. Více informací 
na webu farnosti „Plánované akce“. Na akci je nutné se přihlásit. 

 

 


