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Farní ohlášky na 1. neděli adventní 

1. Dnes jste přispěli na celonárodní sbírku na kněžský seminář a studium bohoslovců. Pán 

Bůh zaplať. 

2. Na dnešní odpoledne v 15:00 zveme na setkání do pastoračního centra seniory z celé 

široké farnosti. Kdo chce, může přispět nějakými domácími výrobky. Těšíme se na vás! 

3. Mládež: Rychnovský vikariát zve mládež na návštěvu Stacionáře v Rychnově nad Kněžnou 

v pondělí 2. 12. 2019 od 14:30. Máme možnost i tímhle způsobem potěšit a povzbudit naše 

starší bratry a sestry.  

4. Zveme Vás na Poklonu Nejsvětější Svátosti a Bohoslužbu slova se svatým přijímáním do 

kostela sv. Vavřince v Uhřínově v pondělí 2. 12. 2019 od 18:00. 

5. Advent je především časem radostného očekávání Spasitele, časem návratu k Bohu 

a k Církvi.  Zpovídáme dle rozpisu v tabulce „Udílení svátostí v Adventu“. Využijte této 

příležitosti hlavně vy, kteří chcete přijmout Svátost pomazání nemocných. Ta se tento 

týden bude vysluhovat:   

Přepychy- domov důchodců v 16hod. při mši svaté, zpovídat se bude od 15 – 17 hod. 

Opočno – Jitřenka v 15 hod. při mši svaté, zpovídat se bude od 14:30-16 hod. Tento týden je 

první pátek, zpovídá se půl hodiny přede mší svatou.Pokud chcete pro své těžce nemocné a 

nepohyblivé rodinné příslušníky vysloužení těchto svátostí doma, domluvte se s konkrétním 

knězem na termínu. Další možnost svaté zpovědi před Vánocemi je ve vývěsce na plakátku. 

6. Letos zveme všechny rodiny s dětmi i z okolních farností ke společné oslavě svátku svatého 

Mikuláše. Ta bude v Přepychách 5. 12. 2018 od 18:00 při společné mši svaté s účastí dětí. 

Na závěr bude pro všechny děti připravena nadílka. 

7. V pátek 6.12.2019 zveme na koncerty do Solnice od 18. hod. v kostele Umučení sv. Jana 

Křtitele a do Přepych na charitativní koncert s houslistou Pavlem Šporclem od 18 hod. 

v kostele sv. Prokopa. 

8. Od dnešní neděle do neděle 22. 12. 2019 bude v Dobrušce probíhat charitní adventní potra-

vinová sbírka. Každou neděli přede mší svatou od 7:45hod. a odpoledne od 17:45hod. bude 

v kostele připraven koš na potraviny pro lidi, kteří se z různých důvodů ocitají v těžké životní 

situaci. V týdnu je možné donést dary do pastoračního centra. O sbírce potravin je více 

informací na plakátku.  

9. Farníci si mohou dnes po mši svaté zakoupit adventní a mikulášské perníčky, perníkové 

adventní věnce a perníkové kalendáře. 

Žijeme v době záplavy různých masmediálních časopisů, televizních a internetových 

programů. I naše církev nám nabízí Katolický týdeník, skrze něho dostáváme různé 

informace, co se děje ve světě, pravdivé informace o situaci u nás, v našich diecézích. 

Prosíme vás, abyste odebírali tento tisk, aby nám nezůstával. Je to nejen církevní příkaz 

podporovat církevní instituce, podporovat tiskoviny duchovní, církevní. Je to záležitost 

našeho svědomí, abychom se neustále formovali po celý život. Je možnost i vánočního dárku 

a to darovat předplatné na celý rok. 

 

Váš bratr v Kristu – Augustín 
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