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Farní ohlášky na 24. neděli v mezidobí 
 

1. Dnes jste přispěli do sbírky na podporu církevního školství v naší diecézi. 

1. Za týden v sobotu 21.9.2019 jedeme na poutní výlet do Malých Svatoňovic – 

prozatím jsou ještě volná místa s možností společného oběda. Pokud bude ještě zájem 

se přihlásit, tak už přímo na děkanství do Dobrušky, telefon 731 402 255. Odjezd 

autobuse ze Skuhrova v 6.30hod., přes Kvasiny, Solnici, Bílý Újezd, Podbřezí, 

Dobrušku v 7.00 na Leichterové ul.a Opočno v 7:10hod. Vše na autobusových 

zastávkách. 

2. 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. 

3. Máme příležitost účastnit se křesťanské hokejové ligy 2019/2020, která se hraje pro 

zábavu v plné výstroji (část výstroje se dá zapůjčit). Hrát může kdokoli starší 16 let. 

Kdo by se do farního týmu chtěl přidat, může se dostavit na první týmovou poradu, 

která se bude konat (zítra) v pondělí  16.9.2019 v pastoračním centru v Dobrušce po 

večerní mši svaté (přibližně v 18.45). Přijedou zástupci hokejového týmu z Rychnova 

a  i za pomoci videoprojekce představí podmínky pro účast v lize. Samozřejmě tou 

základní podmínkou je dostatečný počet hráčů. 

4. Připomínáme farní ples, vstupenky jsou dostupné na faře v Dobrušce, ještě jsou 3 stoly 

volné. 

5. Pozvánka pro mladé na vikariátní setkání v pátek 27.9.2019 od 17hod. v Rychnově 

n.Kn. v kostele sv. Havla a pak společně strávený čas s kamarády. 

6. Solnice: Každý čtvrtek od 26.9.2019 bude možnost se společně pomodlit v kapli na 

faře v Solnici v rámci hodiny milosrdenství od 15 – 16 hod. 

7. Solnice: Ti, kteří ještě neodevzdali návrh na kandidáta do farní a ekonomické rady, ať 

to uděljí ještě dnes. Za týden budou zveřejněni kandidáti a za 2 týdny po mši by 

proběhly volby stejným způsobem na lístek do krabičky. Z těchto návrhů by již byli 

podle počtu hlasů zvoleni noví členové farní a ekonomické rady. 

 

Lidé byli ke Kristu přitahováni ze dvou důvodů: jeho naprostou čistotou a svatostí 

a pak také láskou, která je nečisté neodsuzovala, ale zvala k tomu, aby rostli k jeho 

podobě. A oni po tomto růstu zatoužili. Nesmíme jako církev, snad ze strachu 

či ostychu, navzdory měnícímu se světu slevovat z podoby Krista, již jsme přijali. 

Možná se od nás mnozí odvrátí, ale ti, které Bůh povolal, by neměli kam jít.   

 

                                                                                     Váš bratr v Kristu - Augustín  
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