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Farní ohlášky na 32. neděli v mezidobí 
 

1. Dnes jste přispěli do sbírky na plošné pojištění kostelů a církevních budov.  

2. Upřímně děkujeme všem, kteří se zapojili do úklidu farní budovy v Solnici. 

3. V tomto týdnu se uskuteční v Dobrušce dva koncerty, na které Vás srdečně zveme: 

v pondělí 11. 11. 2019 od 19:00 vystoupí Tomáš Bartoš v Kině 70; v pátek 15. 11. 

2019 v 18:00 zazní u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce v kostele sv. Václava 

Requiem od dobrušského rodáka Augustina Šenkýře.  

4. V sobotu 16. 11. 2019 od 16:30 bude sloužena mše svatá v kostele sv. Vavřince 

v Uhřínově. Svou přítomností pomáháte k oživení víry i v této části naší farnosti.  

5. Příští neděli 17. 11. 2019 se, jako vzpomínka 30. výročí Sametové revoluce a 

následný konec totalitního režimu, rozezní v 17:11 po celé ČR zvony.  

6. Příští neděli 17. 11. 2019 bude v Opočně od 16:00 v klášterním kostele sloužena 

řeckokatolická liturgie. 

7. Farní charita pořádá v pondělí 11. 11. 2019 od 17 hod. do kostela sv. Václava v 

Dobrušce na vernisáž výstavy o indických dětech a projektu Adopce na dálku. 

Výstava potrvá do 9. 12. 2019. 

8. Farní charita zve ve středu 13. 11. 2019 od 19:00 do Kina 70 na cestovatelské 

vyprávění o Vietnamu. Výtěžek akce věnuje dobrušské paní Ladislavě, která trpí 

postižením dolních končetin a sama vychovává 2 děti. Paní Ladislavu můžete podpořit 

i na transparentním účtu 77667700/0600, VS: 99996. Viz plakát.  

9. Farní charita pořádá i letos podzimní dobročinný bazárek od 22. do 25. listopadu 

v pastoračním centru v Dobrušce. Výtěžek bude použit na charitní díla. Více 

informací, kdy a jakým způsobem můžete pomoci, najdete na plakátě.   

10. Mládež: 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. Další info na plakátku. 

11. Mládež: Římskokatolická farnost Nové Město nad Metují pořádá i letos pro mládež 

v pořadí už 25. K-ples a to v sobotu 30. 11. 2019 od 20:00 v Sokolovně Nové Město 

nad Metují. Víc informací na plakátku.   

 

Pavel píše o zvrácených, špatných lidech. Divíme se, proč věřící lidé páchají zlo, proč se v církvi 

ubližuje tomu, kdo koná a mluví tvořivěji, lidštěji a radostněji, než je běžný průměr? Pavel 

odpovídá: To nejsou spory mezi věřícími. Ti, co konají ve jménu náboženství zákeřně, zvráceně, 

špatně, ti nevěří. Pavel to nakonec zaobalil do psané modlitby. To je poučné. Když se rozmyslíme 

a zapíšeme, pak nežvaníme, ale nejdřív posloucháme: Boha, své srdce i lidi, za které se modlíme. 

 

Váš bratr v Kristu – Augustín
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