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Farní ohlášky na 28. neděli v mezidobí 
 

1. Dnešní pozvánka na vystoupení Jana Bartoše (klavír) v rámci Mezinárodního 

hudebního festivalu F.L.Věka je do Opočna do zámecké obrazárny 13.10. od 17hod. 

2. Dobruška: Dnes jste přispěli do sbírky na dostavbu pastoračního centra a opr. 

domečku na farním dvoře... 

3. Dobruška: Ve středu 16.10.2019 v 19hod. bude v kapli na faře v Dobrušce 

bohoslužba slova na téma CHRÁM  připravená laiky s možností sdílení a spontáních 

modliteb. 

4. Příští neděli 20.10.2019 se bude konat celosvětová sbírka na Papežská misijní díla. 

Papežská misijní díla (PMD) jsou církevní nezisková organizace, která pod přímou 

patronací papeže koordinuje a zajišťuje misijní činnost katolické církve ve všech 

kontinentech. Prosíme o vaši štědrost. Misijní most modlitby je aktivitou Papežských 

misijních děl spojenou s oslavou Světového dne misií –Misijní nedělí. Budeme se 

tento den modlit za misionáře, zvlášť v zámořských misiích. 

5. Uhřínov: V pondělí 14.10.2019 v 18hod. bude hodinová adorace k Nejsvětější 

svátosti i s bohoslužbou slova. Jste pozváni, abychom oživili i tento chrám vaší 

přítomností. 

6. Solnice: Každý čtvrtek je možnost se společně pomodlit v kapli na faře v Solnici 

v rámci hodiny milosrdenství od 15:00 do 16:00 hod. pod vedením našich laiků. 

 

Při pohledu na problémy dnešního světa, v němž je navzdory technickému pokroku 

tolik utrpení z nespravedlnosti, tolik bolesti z nezodpovědných vztahů, či tak mnoho 

bolesti následkem ničení přírody, dostáváme určitě dost podnětů a výzev, abychom  

se s tím všem nesmířili, ale postavili se proti tomu s programem evangelia a s jeho 

utrpením z lásky. Apoštol Pavel by nám i dnes řekl: To je ostatně jediné, pro co 

bychom měli být ochotni trpět; utrpení z lásky podle Ježíše je jediné, co nedrtí, neničí, 

nedusí, ale zvedá a osvobozuje, posvěcuje a přináší spásu. 
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