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Farní ohlášky na 20. neděli v mezidobí 

1. Kdo by ještě chtěl přispět na dar papeži Františkovi a nestihl to, je možné ještě tak 

učinit na faře v kanceláři. Jinak všem dárcům děkujeme. 

2. Dobruška: dnes jste přispěli do sbírky na dostavbu pastoračního centra, domečku na 

farním dvoře. Pán Bůh zaplať. 

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

nem od 16:30 hod. a v neděli 25.8.2019 ve stejnou dobu. 

4. Dnes je sloužena poutní bohoslužba v Dříznech u Přepych od 14:30 hod., celebrovat 

mši bude P. Ján Jakubovič. 

5. Blíží se konec prázdnin a začátek nového školního roku. Vyučovat se bude i 

náboženství. Vážení rodiče, podle zákonů České republiky máte právo přihlásit své 

děti do nepovinného předmětu náboženská výchova. V něm se děti učí dívat se kolem 

sebe, objevovat dobro a lásku v nás i kolem nás, ujasňovat si otázku smyslu života, 

poznávat Bibli, a chovat se tak, aby ve světě vítězilo dobro. Vyučování náboženství 

vám může být nápomocné při křesťanské výchově vašich dětí. Pokud se rozhodnete 

kladně, odevzdejte závaznou přihlášku třídnímu učiteli i nám do poštovní schránky 

na farní úřad v Dobrušce, nebo po mši svaté v našich kostelích.  V Solnici a ve 

Skuhrově n.B. přihlášky jen do sakristie nebo na faru v Solnici. Přihlášky jsou v 

zadní části kostela na stolku.  

6. Solnice: Na základě žádosti a jejího schválení bude od příštího týdne tj. od 20.8.2019 

úterní mše svatá sloužena v Solnici a čtvrteční mše ve Skuhrově nad Bělou – obě od 

18 hod. 

7. 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  

Uvážíme-li Ježíšovu naprostou oddanost Otci, kterou požaduje i od svých následovníků, 

jeho naprosté vsazení na pravdu a dobro, pak je jasné, že cesta za ním, tedy následování, 

nemůže nikdy najít souhlas u těch, kteří se Otci příčí. Dějiny světa znamenají zřejmě 

mnohem víc permanentní zápas dobra a zla (v globále ovšem Bohem vyhraný, ale pro 

každého jednotlivce aktuální a otevřený), než se běžně připouští. Laciná slova o míru, 

která toto neslučitelné rozdělení mezi dobrem a zlem přehlížejí, jsou slova falešných 

proroků. Nadějí k míru je obrácení, ne jen koexistence dobra a zla. 

Pro osobní život křesťana pak z těchto slov neodbytně a jasně vystupuje požadavek 

plného a trvalého rozhodnutí se. Nelze být současně s Ježíšem a proti němu, nelze být ani 

neutrální.   

Váš bratr v Kristu -  Augustín 
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