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Farní ohlášky na 23. neděli v mezidobí 

1. Zveme na tradiční poutní mše svatou dnes 8. 9. 2019 u Studánky (u Chábor). Od 16:30 hod. 

se zahájí modlitbou sv. růžence, od 17:00 hod. bude sloužena mše svatá. Večerní mše svatá 

v Dobrušce nebude. 

2. Zítra 9.9.2019 jste srdečně zváni na posvícenské mše svaté v 10:00 hod. do Záhornice, 

taktéž v 10:00 hod. do Pohoří a v 16:30 hod do Očelic. 

3. Ve čtvrtek 12. 9. 2019 se koná od 19:00 hod. zasedání farní rady v Dobrušce v pasto-

račním centru. Pokud máte nějaké návrhy, můžete je přednést osobně nebo písemně nám 

nebo farním poradcům. 

4. V pátek 13.9.2019 přijde do naší farnosti náš spolubratr Josef Noga, člen Misijní 

společnosti, který působí na misiích v Hondurasu s p. J. Kudlou. Mši svatou bude 

celebrovat v Opočně v 18:00hod. a v 19:00hod. bude mít v pastoračním centru v Dobrušce 

prezentaci o této misijní činnosti s následnou besedou. Zveme vás na setkání. 

5. Příští neděli 15. 9. 2019 se bude konat ve všech kostelích naší diecéze sbírka na podporu 

církevního školství – viz plakátek ve vývěsce. 

6. Připomínáme DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2019 za poznáním kulturního dědictví 

Podorlicka v sobotu 14. 9. 2019, kdy budou otevřeny naše kostely v Bílém Újezdu, a 

v Solnici od 10:00 do 17:00 hod. Prosíme farníky, aby vypomohli při dozoru pro možné 

vystřídání. 

7. Též zveme na koncerty v rámci mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka v sobotu 14. 

9. 2019 v 17:00 hod.  v kostele sv. Prokopa v Přepychách a v neděli 15. 9. 2019 do kostela 

sv. Václava od 17 hod. na Komorní filharmonii Pardubice. 

8. Připomínáme možnost přihlásit své děti do nepovinného předmětu náboženská 

výchova. Přihlášky jsou v zadní části kostela na stolku. Předběžný rozvrh hodin: 

Solnice - úterý 17:00 hod. na faře, Bílý Újezd – pátek 14:00 hod., Podbřezí – pátek 14:00 

hod., Opočno – pátek 13:00 hod., Přepychy - čtvrtek 13:00 hod., Dobruška fara – čtvrtek 

15:00 a 17:00hod. 

9.  Zároveň zveme po prázdninách na pravidelné mše svaté sloužené ve středu v 18:00 

hod. v Dobrušce pro děti a mládež. 

10. Diecézní katolická charita Hradec Králové a děkanství Dobruška zve v neděli 22. 9. 2019 

v 9:30hod. na mši svatou s homilií inda Patricka Edwarda Pinta a od 10:45 hod. do 

pastoračního centra v Dobrušce na besedu s Indy o Indii o projektu Adopce na dálku 

v oblasti Bangalore. 

11.  Poutní výlet 21. 9. 2019 do Malých Svatoňovic – prozatím jsou ještě volná místa. Je 

možnost zajištění společného oběda, proto prosíme o nahlášení zájemců o oběd (i těch již 

přihlášených) v sakristii připsat na přihlášku nebo nahlásit na telefon 604 640 906. 

Odjezd autobusu bude ze Skuhrova v 6.30hod., přes Kvasiny, Solnici, Dobrušku v 7.00 

na Leichterové ul.a Opočno v 7:10hod. Vše na autobusových zastávkách. 

12.  Mimo svaté zpovědi je možné popovídat si o svých problémech s psychologem 

Zdeňkem Vítem a to každé úterý od 14:30-17:30 hod. v pastoračním centru 

v Dobrušce, tel. 605 004 079 - viz leták. 

Prosme Pána za naše děti a mládež, za rodiče i prarodiče a pedagogy, aby je Pán během 

celého školního roku osvěcoval a posiloval na cestě lidské, intelektuální i duchovní formace. 

                                                                                                 Váš bratr v Kristu - Augustín  
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