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7. neděle v mezidobí. 
 

1. Příští neděli 1. 3. 2020 se bude konat sbírka na Svatopeterský haléř, což je sbírka na 

charitativní, sociální a vzdělávací projekty papeže Františka v nejchudších krajinách 

světa 

2. Ve středu 26. 2. slavíme Popeleční středu – začátek postního období. Mše svaté 

budou slouženy: Dobré 16:00, Bílý Újezd, Přepychy v 17:00; Dobruška, Opočno, 

Solnice v 18:00hod.  

3. Popeleční středa je den přísného půstu pro všechny katolíky ve věku 18 – 59 let 

včetně. Výjimkou jsou nemocní a těžce pracující lidé. V tento den se katolík, pokud 

není nemocný, může najíst jenom jednou do sytosti bez masitého jídla a 2x méně. 

4. V sobotu 29. 2. dopoledne se v pastoračním centru uskuteční postní duchovní 

obnova na téma Postavy nového zákona. Duchovní obnovu bude vést P. Karel 

Moravec. Začneme mší svatou v 8:00 v kostele sv. Václava a po ní od 9:00 budou 

následovat přednášky cca do 12:30, kdy se bude podávat „kapustnica“. Od 13:30 bude 

pak možnost adorace nejsvětější svátosti v kapli na faře a také svátosti smíření. 

5. I letos si můžete v sakristii zakoupit postní brožurky, ve kterých najdete impulzy - 

zamyšlení na každý den velikého půstu. Cena 32,- Kč. 

6. Zveme na pouť do Medžugorje s P. Janem Jakubovičem CM a to 7. - 15. 8. 2020. 

Pro zájemci se více informací dozví z letáčku vzadu v kostele a na nástěnce. 

7. Zveme všechny děti na spolčo Sedmikrásek, které se bude konat příští neděli 1.3. 2020 

po mši svaté v kapli na faře 

8. Pozvánka na farní bruslení na stadion do Opočna v pátek 28. 2. od 19.15 do 20:15. 

9. Připomínáme i možnost připojit se k hokejovému klub VINCENT DE PAUL 

prostřednictvím stránky www.spoluhraci.cz, kde zájemci mohou požádat o vstup nebo 

použít heslo pro vstup: „Radost ze hry“. Vítané jsou i ženy a dívky. 

   

Všimněme si, jak „bláznivá“ slova se tu opakují: něžnost, láska, revoluce, oheň, radost. 

Jsou to Kristova slova, vlastně Kristovy přístupy, kterými nás oslovuje a doprovází. 

Všude tam, kde tato slova potkáváme, kde tato slova žijeme vtělené do skutků, jsme 

společenstvím, ve kterém přebývá Boží Duch. Neboť ne válka ve jménu jediné pravdy, ale 

revoluce něžné lásky je tím, co nás oslovuje a zachraňuje.  

 

Augustín Slaninka CM, děkan 
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