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Farní ohlášky na 19. neděli v mezidobí 
 

1. Dnes můžete po mši svaté přispět na dar papeži Františkovi a jeho charitativní 

projekty pro chudé k příležitosti 30. výročí kanonizace svaté Anežky České. Za Váš 

dar můžete otisknout prst na připravený ruční papír a obdržíte medaili sv. Anežky 

České.  

2. Na stadionu v Dobrušce se dnes pokračuje ve farním sportování workoutu s Marti-

nem od 16:30 hod. a ve středu 14.8.2019 ve stejnou dobu. 

3. Na pouť do Malých Svatoňovic v sobotu 21.9.2019 se můžete přihlásit v sakristii se 

zálohou 150,- Kč. Autobus bude vyjíždět ze Solnice v 6:30hod. se zastávkami v Bílém 

Újezdu a Podbřezí, z Dobrušky se bude vyjíždět v 7:00hod. 

4. Ve čtvrtek 15.8.2019 je doporučený svátek Nanebevzetí Panny Marie. Mše svaté 

budou: 

          STŘEDA:    Dobruška a Opočno v 18hod. Bílý Újezd v 19:15hod. - vigilie svátku. 

          ČTVRTEK: Opočno Jitřenka v 15hod., Dobré v 16hod., Přepychy a Solnice v 18hod. 

5. V neděli 18.8.2016  bude sloužena poutní bohoslužba v Dříznech u Přepych od 14:30 

hod., celebrovat mši bude P. Ján Jakubovič. 

6. Na základě setkání farníků dne 8.8.2019 v Solnici vám oznamujeme, že proběhnou 

volby do farní pastorační rady a ekonomické rady celé farnosti Solnice (Solnice, 

Kvasiny, Skuhrov, Uhřínov). Prosíme vás, abyste si promysleli, koho volit a můžete 

dát do obálky do sakristie předběžný návrh tří osob, který se využije pro kandidátku na 

obě rady (anonymně). Kdo by měl zájem odebírat elektronické farní ohlášky a nebyl 

na setkání, může se přihlásit na adrese dekanstvi@dobruska.cz  

 

Dokud jsme hmotně bohatí, což není hřích, ohrožují nás dvě velká nebezpečí. Vlastní 

vědomí, že jsme si sami svými silami zajistili na této zemi dobrý život, a dále pak 

zpravidla neúměrná pozornost všemu, co jsme nahromadili a získali.  Své nitro 

darujeme něčemu, co tu dnes je, ale zítra být nemusí.  Kristus se nás snaží  přesvědčit 

o tom, že je životně důležité být srdcem nasměrován k Bohu, který jediný je schopen 

nás udržet při životě nejen zde, ale i na věčnosti.   

 

Váš bratr v Kristu -  Augustín 
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