
                          

                          Římskokatolická farnost Solnice 
                                          Zámecká 203, 517 01 Solnice 
                                          Tel. 731 402 224     e-mail: info@farnost-solnice.net   IČO: 46456082  
                                    

                       
 

Farní ohlášky na 2. neděli adventní 

1. V celonárodní sbírce na kněžský seminář a studium bohoslovců se minulou neděli v naší 

farnosti vysbíralo 21 654 Kč. Dobruška 6 547,- Kč; Bílý Újezd 2 520,- Kč; Dobré 1 262,- 

Kč; Osečnice 820,- Kč; Opočno 2 191,- Kč; Pohoří 1 163,- Kč; Přepychy 2 704,- Kč; Solnice 

2 500,- Kč; Skuhrov n. Bělou 1 947,- Kč. Pán Bůh odplať.  

2. Na zítra 9. 12. 2019 je přeložena slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního 

hříchu. Jelikož se jedná o doporučený svátek, budou mše svaté slaveny v Dobrém v 16:00, 

v Bílém Újezdu a v Přepychách v 17:00 a v Dobrušce, Opočně a Solnici v 18:00. 

3. Ve čtvrtek 12.12.2019 od 19:00 bude zasedání farní rady na faře v Solnici. Své návrhy nebo 

připomínky můžete sdělit přímo kněžím nebo farním poradcům. 

4. V sobotu 14. 12. 2019 zveme všechny nadšence na stadion v Opočně na farní bruslení od 

12:30 do 13:15. Můžete si s sebou vzít i hokejky. Vstupné dobrovolné. 

5. V sobotu 14. 12. 2019 budeme sloužit mši svatou v kapli v Hrošce výjimečně od 15:00hod.  

6. Udílení svátostí v Adventu. V tomto týdnu můžete přistoupit ke svaté zpovědi a přijmout 

svátost pomazání nemocných následovně:   

Solnice – úterý 10. 12.: zpověď od 17:30, pomazání nemocných při mši svaté v 18:00. 

Bílý Újezd – středa 11. 12.: zpověď od 16:30, pomazání nemocných při mši svaté v 17:00. 

Skuhrov – čtvrtek 12. 12.: zpověď od 17:30, pomazání nemocných při mši svaté v 18:00. 

Dobré – pátek 13. 12.: zpověď od 15:30 hod. 

Pokud chcete pro své těžce nemocné a nepohyblivé rodinné příslušníky vysloužení těchto 

svátostí doma, domluvte se s konkrétním knězem na termínu.  

7. V pondělí 23. 12. 2019 od 9:00 budeme v Solnici připravovat vánoční výzdobu kostela. 

Srdečně Vás zveme přiložit ruku k dílu. 

8. Nadále probíhá v Dobrušce charitní adventní potravinová sbírka. V kostele sv. Václava 

můžete přispět vždy v neděli přede mší svatou od 7:45 a odpoledne od 17:45, kde bude 

připraven koš na potraviny do sbírky. Víc informací na plakátku. 

9. Jednou z možností, jak naplnit církevní přikázání o podpoře Církve v jejích potřebách, je 

odebírání katolického tisku. Kromě Katolického týdeníku máte možnost odebírat i diecézní 

měsíčník Adalbert, kde se dozvíte mnohé zajímavosti o životě Královéhradecké diecéze. 

10. V období blížících se vánočních svátků se nám otevírá víc možností smířit se s Bohem, 

abychom mohli účinně přistupovat k Eucharistii. Základní podmínkou k jejímu přijetí je 

milost posvěcující, tzn. nemít těžké hříchy. Z hlediska manželských svazků to znamená žít ve 

svátostném manželství v lásce a věrnosti. Katolíci žijící mimo svátostné manželství nemohou 

přijímat Eucharistii. Život však přináší rozličné situace, kdy manželské spolužití je narušeno 

(rozvod, nevěra, odloučení, apod.). Církev se však snaží vyjít lidem co nejvíc vstříc, aby 

nebyli odtrženi od svátostných milostí. Pokud se tedy někdo z Vás nachází v neregulérní 

situaci, neváhejte nás navštívit. Společně budeme hledat způsoby, jak Vám umožnit přijímat 

Eucharistii čistě, spravedlivě a účinně. 
 

První důležitou věcí u Jana Křtitele je, že žil naprosto v souladu s tím, co říkal. A když volal 

k pokání, lidé věděli, že se po návratu z jeskyně neusadí do pohodlného křesílka a neotevře 

láhev dobrého vína. K obrácení a pokání je totiž volal ten, kdo se obrátil a sám činil 

pokání.  A hrnuly se k němu zástupy, protože člověk všech dob někde hluboko ve svém nitru 

touží po setkání s Bohem. I naše služba nebude marná, pokud zaslechneme, k čemu nás Bůh 

volá, vydáme se za ním a náš vnější život nebude svědčit o opaku našich slov.   

 

Váš bratr v Kristu – Augustín
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