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Farní ohlášky na 29. neděli v mezidobí 
 

1. Dobruška: Na dostavbu pastoračního centra a opravu domečku na farním dvoře se ve 

sbírce minulou neděli vybralo 9 339,- Kč. Pán Bůh zaplať. 

2. Dnes máme den modliteb za misie a misionáře a misijní rodiny, které odcházejí do 

světa do zámořských misií. Také je i dnes sbírka na sociální, charitativní, zdra-

votnické a vzdělávací projekty, které podporují Papežská misijní díla. Pod  přímou 

patronací papeže koordinují a zajišťují misijní činnost katolické církve ve všech 

kontinentech. 

3. Zveme všechny děti na spolčo Sedmikrásek, které se koná dnes - teď po mši svaté v 

kapli na faře. 

4. Oznamujeme, že dnes odpoledne v 16hod. se budou konat řeckokatolické 

bohoslužby v klášterním kostele Narození Páně v Opočně. Sv. liturgii bude sloužit 

otec protojerej Adrián Kostilník 

5. Milé děti, maminky, tatínkové, babičky, dědečkové a všichni, kdo se chcete přidat. 

Zveme vás na výlet s růžencem, který se bude konat v neděli 27.10.2019. Sejdeme se 

ve 14 hodin na parkovišti u Prázovy boudy. Více informací najdete ve vývěsce. 

6. Připomínáme, že příští víkend končí letní čas, tzn. že ze soboty 26.10.2019 na neděli 

27.10.2019 se hodiny se posouvají zpět o 1 hodinu (bude delší noc). 

7. Blíží se čas „dušiček“, kdy je možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, 

proto nabízíme možnost přistoupit ke svátosti smíření již příští týden, kdy budeme 

zpovídat jako v týdnu prvního pátku půl hodiny přede mší svatou. Se svátostí pokání 

souvisí i odpustky – odpuštění časných trestů za hříchy, jejichž vina byla zpovědí 

zahlazena. Odpustky mohou být přivlastněny živým nebo zesnulým. 

 

 

 

Pokud se domníváme, že náš život nebo náš svět se dají zachránit morálkou, mýlíme 

se. My se prostě nemůžeme chlubit, že nejsme hříšní. Pokud se můžeme něčím chlubit, 

tak tím, díky čemuž nepropadneme do skepse a pesimismu. Skutečný život se neděje 

mezi morálkou a nemorálkou, ale mezi dvěma evangelii: evangeliem jakéhosi lehkého 

potěšení a evangeliem přeměny a vzkříšení. To skutečné evangelium se pozná nakonec 

i podle toho, že tzv. lidské radosti nevylučuje, ale je začleňuje a překračuje. 
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