Římskokatolická farnost Solnice
Zámecká 203, 517 01 Solnice
Tel.: +420 731 604 055 e-mail: dekanstvi@dobruska.cz

IČO: 46456082

Farní ohlášky na 23. neděli v mezidobí
1. Příští neděli 13.9. bude sbírka pro křesťany ve Svaté zemi.
2. Chceme vám co nejúčinněji v křesťanské formaci vašich dětí pomáhat. Proto hned
na začátku školního roku přihlaste své děti na náboženství. Tenhle školní rok
budeme dělat taky přípravu na první svaté přijímání a proto využijte i tuto
možnost.
3. Dnes v neděli 6. 9. žehnáme aktovky se školními potřebami a vzýváme Ducha
Svatého-Veni Sanctae pro školáky, rodiče a pedagogy (píseň).
4. V pondělí 7.9. vás zveme do Uhřínova na bohoslužbu slova se svatým
přijímáním a adoraci Nejsvětější Svátosti v 18:00 hod.
5. V pondělí 7. 9. bude zasedání farní rady v Solnici v 19:00 hod. a ve čtvrtek 10. 9.
bude v Dobrušce v 19:00 hod. Pokud máte nějaké podněty, můžete nám je
oznámit.
6. V úterý 8. 9. 2020 zveme na tradiční poutní mši svatou na svátek Narození Panny
Marie u Studánky (u Chábor). Pouť se zahájí od 17:30 hod modlitbou sv. růžence
a od 18:00 hod. bude mše svatá, v rámci které bude požehnaná obnovená kaple a
kterou bude doprovázet zpěvem a hudbou skupina voBohu. Z toho důvodu bude
mše svatá v Solnici přeložena na pondělí 7.9. v 18:00 hod.
7. Zveme vás na posvícenskou mši svatou do kaple v Záhornici v sobotu 12.9.
v 10:00.
8. Mezinárodní hudební festival F.L. Věka vás zve na koncert příští neděli 13.9. do
kostela sv. Václava v Dobrušce v 17:00 hod. Bližší informace budou na plakátě.
9. Příští neděli 13.9. se bude konat Rokolská pouť. V 15:00 bude mše sv. spojená
s žehnáním nového zvonu pro rokolský kostel. Více informací na plakátě.
10.Na farní pouť do Broumova v sobotu 19. 9. 2020 je možné se nadále hlásit. Jen
připomínáme, že je zapotřebí si vzít sebou roušku a dodržet hygienická pravidla.
Prosíme přihlášené, aby co nejdříve zaplatili cenu zájezdu 200,-Kč. Vstupné a
oběd si platí každý samostatně. Je možnost zajištění jednotného oběda (kuřecí
nudličky, vařený brambor v ceně 110,-Kč). Prosím nahlašte, zda máte zájem o
tento oběd či nikoliv.
Ježíš umí napomínat lidi, protože miluje. Kdo nás miluje, dokáže správně
napomenout, kdo nás nemiluje, umí pouze zranit nebo lichotit. Pokud získám bratra,
získal jsem poklad pro sebe a pro svět. Každá osoba je talentem pro Církev i
historii. Investovat tímto způsobem, investovat do vztahů bratrství a svobody plných
péče a ochrany, je jediná ekonomie, která způsobí opravdový růst společného
dobra.

Vaši bratři v Kristu Braňo, Alojz a Augustín

