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6. neděle v mezidobí. 
 

 

1. Odpoledne bude v 16 hod. sloužena řeckokatolická bohoslužba v klášterním 

kostele v Opočně. 

2. Farní bruslení bude dnes v Opočně na zimním stadionu od 16:15-17:30 hod.  

3. V pondělí 17.2.2020 v 18:00hod jste zváni na tradiční Ekumenickou 

bohoslužbu za jednotu křesťanů. v Eladě, modlitebně Církve bratrské 

v Bystrém, kde bude zastoupena i naše farnost. 

4. Letošní postní duchovní obnova bude hned po popeleční středě, tedy v sobotu 

29.2.2020 v pastoračním centru v Dobrušce. P. Karel Moravec nám představí 

„Postavy Nového zákona“ od 9 – 13hod. Rezervujte si prosím čas. 

5. V sobotu 22.2.2020 se bude konat další vikariátní setkání mládeže, tentokrát 

v Rychnově nad Kněžnou. Začíná se v 18:00hod. na faře a končí v neděli mší 

svatou v 9:00hod v kostele sv. Havla. V sobotu půjdeme od 21:00hod. na 

Disko bruslení na zimní stadion v RK. Více informací na plakátě, těšíme se na 

vás. Klárka a Eliška. 

6. Zveme na pouť do Medžugorje s paterem Janem Jakubovičem a to 7. - 

15.8.2020. Pro zájemci se více informací dozví z letáčku vzadu v kostele. 

7. Kdyby si někdo chtěl pravidelně zahrát bezkontaktní hokej s výhledem účasti 

v KAHL od příští sezóny, může tak učinit přes nově založený tým Vincent de 

Paul. Na stránce www.spoluhraci.cz, vyhledat klub VINCENT DE PAUL, tam 

požádat o vstup nebo použít heslo pro vstup: „Radost ze hry“. Po 

zkušenostech z charitního turnaje v Detvě se mohou přihlásit i dívky a ženy. 

Těšíme se na setkání na ledě. 

 

Všechna Boží přikázání byla Kristem dokonale naplněna. Bylo by však velmi 

pomýlené, kdybychom se více než na Krista soustředili na tato jednotlivá 

přikázání a usilovali je vší silou a mocí zachovat. Nikdy se nám to nepovede, 

vždycky něco pokazíme.  Cílem totiž není jen naše slepá poslušnost, aby pouze mé 

ruce, nohy a ústa konaly to, co si Bůh přeje. Podstatné je, aby mé srdce bylo 

proměněno natolik, že bude toužit žít v souladu s Bohem. A tuto proměnu dovede 

způsobit pouze Bůh skrze Ježíše Krista.  

 

Augustín Slaninka, CM, děkan 
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