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3. neděle v mezidobí  

 

1. Na zámku v Kvasinách probíhá výstava betlémů, kterou plánujeme navštívit v úterý 

28. 1., a to dopravou na vícero autech. Odjezd od dobrušské fary v 14:00. Srdečně 

vás zveme. 

2. Mladí jsou zváni na vikariátní lyžovačku 31. 1. 2020 od 9:00 - viz plakátek. 

3. Malý velký ples NA OLYMPU pořádá 1. 2.2020 Junák – český skaut Dobruška, 

Bude se konat v kulturním domě od 20:00. Farnost má rezervované 2 stoly, případní 

zájemci se přihlaste buďto v kanceláři na faře nebo v sakristii po mši knězi. 

4. Inspirováni uplynulým týdnem modliteb za jednotu křesťanů se i my 

z římskokatolické farnosti zúčastníme ekumenické pobožnosti, která se bude konat 

v pondělí 17. 2. od 18:00 v Elade v Bystrém. Všichni jste zváni. 

5. Dáváme do pozornosti možnost studia dálkového bakalářského studia s teologickým 

zaměřením v Hradci Králově. Jde o studijní program náboženská výchova. Přihlášku 

je nutno podat do 29. 2. 2020. V případě zájmu o toto studium nebo i jenom otázek se 

můžete zastavit na faře, kde vám rádi poskytneme více informací a také doporučení od 

kněze pro toto studium.   

6. Centrum pro rodinu zve všechny partnerské dvojice, které plánují uzavřít církevní 

sňatek, nebo které se chtějí více poznat ve světle křesťanského pohledu na manželství 

a rodinu, na pravidelná setkávání v rámci bezprostřední přípravy na život 

v manželství. Kurz zahrnuje osm setkání, během nichž budou zkušení lektoři, 

většinou manželské páry, uvádět účastníky do témat, jakými jsou např. rozdíly mezi 

mužem a ženou, komunikace mezi partnery, konflikty a jejich řešení, sexualita jako 

dar, výchova dětí, hospodaření v rodině apod. Témata přípravy jsou uchopena tak, aby 

odrážela a vysvětlovala podstatu manželského slibu, který si snoubenci v průběhu 

církevního obřadu vzájemně vyměňují. Účastníci obdrží po ukončení celého kurzu 

certifikát s potvrzením o jeho absolvování. Jarní společná příprava snoubenců na 

život v manželství, bude probíhat v Hradci Králové v termínu 12. 2. – 8. 4. 2020. Info 

na http://www.bihk.cz/pastorace/centrum-pro-rodinu/akce#priprava-snoubencu 

 

My, křesťané, si neseme mír a milost jako poklad, který nabízíme světu, no tyto dary 

mohou přinášet ovoce jenom tehdy, když křesťané žijí a spolupracují v harmonii. 

(Papež František) 

 

Augustín Slaninka, CM, děkan 
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