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Farní ohlášky na 31. neděli v mezidobí 
 

1. Dovolujeme si pozvat všechny farníky na slavnostní mše svaté, které budou slouženy 

u příležitosti návštěvy ostatků sv. Vincence v Dobrušce 6. – 7. listopadu 2019, a to 

ve středu v 18:00, hlavním celebrantem bude Mons. Josef Socha, papežský prelát, a 

ve čtvrtek v 7:30 a v 16:30 v kostele sv. Václava. Jelikož jde o vzácnou událost, která 

se dotýká nejenom komunity vincentýnů, ale nabádá také k sjednocení všech našich 

farností, nebudou v tyto dny slouženy mše svaté v ostatních kostelích (B. Újezd, 

Opočno, Přepychy, Skuhrov).  

2. Kromě mší svatých je u příležitosti návštěvy relikvie sv. Vincence připraven také 

doprovodný program (soukromé uctění relikvií, přednášky) – viz plakát.  

3. Příští neděli (10. 11. 2019) se bude konat sbírka na plošné pojištění kostelů a 

dalších církevních budov.  

4. Srdečně zveme mládež na vikariátní setkání mládeže na téma „Svoboda ze všech 

stran“ v pátek 15. 11. 2019 od 17:00 v kostele sv. Bartoloměje v Bystrém 

v Orlických horách. 

5. I letos máte možnost zakoupit si stolní kalendáře na příští rok (2020), a to v sakristii 

kostelů. Cena je 70,- Kč. 

6. Zveme Vás do kostela v Uhřínově na mše svaté – vždy 3. sobotu v měsíci v 16:30 a 

na poklonu Nejsvětější Svátosti a bohoslužbu slova se sv. přijímáním vždy první 

pondělí v měsíci – od 18:00. 

7. Prosíme Vás o pomoc s úklidem přízemí fary v Solnici. Zájemci o toto bohulibé dílo 

se můžou přihlásit u paní Heleny Jirsové.  

 

Zacheus, vrchní celník, tedy arcihříšník, se rozhodl podívat, kdo je ten Kristus. Měl 

jméno, které se odvozovalo od hebrejského slova „zakaj“, což znamená čistý. Jaký 

paradox! Zpočátku chtěl Krista jenom spatřit, ale, jak už to tak s naším Bohem bývá, 

dostal mnohem víc. Mohl se s ním blíže seznámit, a navíc dojít odpuštění. Začalo to 

nevinnou touhou spatřit Krista a skončilo tím, že se Zacheovo srdce i život dostaly 

poprvé v životě do souladu s významem jeho jména.  Co v našich životech může způsobit 

touha více poznat Krista, až půjde kolem? 

 

Váš bratr v Kristu - Augustín
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