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Farní ohlášky na 33. neděli v mezidobí 
 

1. Minulou neděli se vybralo do celodiecézní sbírky na plošné pojištění kostelů a 

dalších církevních budov celkem 20 699,-Kč. Z toho: Dobruška 6479,- Kč, Bílý Újezd 

2040,- Kč, Dobré 1841,- Kč, Osečnice 690,- Kč, Pohoří 810,-Kč, Opočno 3272,- Kč, 

Přepychy 1855,- Kč, Solnice 2500,-Kč, Skuhrov 1212,-Kč. Pán Bůh odměň.  

2. Dnes se v 17:11 rozezní po celé ČR zvony na památku 30. výročí Sametové revoluce. 

3. Dnes na znak vděčnosti za 30 let od svatořečení sv. Anežky České a také za 

Sametovou revoluci, která znamenala konec komunismu a náboženskou svobodu, 

budeme zpívat Te Deum – Bože, tebe chválíme. 

4. Opočno: Dnes, v 16:00 bude v klášterním kostele Narození Páně v Opočně slavena 

řeckokatolická liturgie. 

5. V pondělí 18. 11. 2018 zveme v 10:00 do Trnova na posvícenskou mši svatou.  

6. 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. 

7. Ve čtvrtek 28. 11. 2019 od 17:00 zveme mládež vyrábět v pastoračním centru 

adventní věnce. Zároveň prosíme, kdo máte staré použité polystyrénové korpusy ještě 

použitelné na tyto věnečky, doneste je nejpozději do čtvrtka do pastoračního centra.  

8. V 1. neděli adventní, 1. 12. 2019 od 15:00 zveme seniory na posezení do 

Pastoračního centra, kde jim darujeme adventní věnce.    

9. Dáváme do pozornosti možnost využívat bezplatnou aplikaci Katechismus Katolické 

církve v chytrých mobilních telefonech. Aplikace je dostupná jak pro operační systém 

Android tak i pro iOS.  

10. Děkujeme všem, kteří se v hojném počtu zúčastnili oslav návštěvy relikvií sv. 

Vincence de Paul jako předadventní duchovní obnovy naší široké farnosti.  

 

Slib Boží o nezničitelnosti církve se nevztahuje na její historické podoby a formy. 

Pro mnohé to ve spojení s pronásledováním může být zničující. Proto je třeba prožívat 

vztah jen a jen s Bohem skrze církev a v církvi, a ne upírat zrak k jejím vnějším 

formám. A co nejvíce pomůže těm, kdo se ocitnou v souženích? Pouze Bůh. Ale i ten 

někdy pracuje pomaleji, než bychom si přáli: proto Kristus zmiňuje trpělivost. A my jsme 

již dnes dostali příležitost ji posilovat v malých souženích, kterým býváme z Boží milosti 

vystavováni. 

 

Váš bratr v Kristu – Augustín
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