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Zámecká 203, 517 01 Solnice
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IČO: 46456082

Farní ohlášky na 24. neděli v mezidobí
1. Dnes 13.9. je sbírka pro křesťany ve Svaté zemi.
2. Příští neděli 20.9. bude sbírka na církevní školy v diecézi. Trvalý zájem rodičů o
umístění dětí v našich školách je důkazem, že jsou veřejností stále
považovány za důvěryhodné instituce, které se o své žáky a studenty dokáží dobře
postarat a je pro nás velkým závazkem v této naší práci kvalitně pokračovat.
Touto cestou proto chceme poděkovat všem, kdo přispěli do loňské sbírky, jejíž
výnos činil celkem 856.000,- Kč. I v tomto roce budeme vděčni za finanční
příspěvek, který pomůže školám realizovat kvalitní vzdělání i výchovu v
křesťanském duchu. Podporu církevního školství však můžete vyjádřit nejen vaším
finančním příspěvkem do sbírky, ale také například propagací církevních škol ve
vašem okolí a v neposlední řadě také modlitbou, aby se církevním školám dařilo
naplňovat jejich poslání v naší současné společnosti. Více informací na plakátě.
3. Chceme vás rodiče poprosit, pokud jste tak ještě neudělali, abyste nejpozději tento
týden odevzdali přihlášky dětí na náboženství, abychom mohli uzavřít konečný
počet přihlášených dětí. Děkujeme!
4. Mezinárodní hudební festival F.L. Věka vás zve na koncert dnes 13.9. do
kostela sv. Václava v Dobrušce v 17:00 hod. A pak příští neděli 20.9. vás zve na
koncert do Přepych do kostela sv. Prokopa v 17:000 hod. Bližší informace jsou
na plakátě.
5. Dnes 13.9. se koná Rokolská pouť. V 15:00 bude mše sv. spojená s žehnáním
nového zvonu pro rokolský kostel. Více informací na plakátě.
6. V sobotu 12.9. se začalo s malováním schodiště a chodeb v pastoračním centru.
Kdo by měl zájem a čas pomoct při malování může přijít v sobotu 19.9. od 8:00
do PC. Děkujeme!
7. Zveme vás na posvícenskou mši svatou do Očelic v pondělí 14.9. v 17:00 hod.
8. Zveme mládež Rychnovského vikariátu na večer mladých, který se uskuteční
příští pátek 18.9. v Opočně. Začínat budeme v 18:00 mší svatou v kostele
Narození Páně.
9. Zveme vás na mši svatou do Uhřínova příští sobotu 19.9. v 16:30 hod.
10.Na farní pouť do Broumova v sobotu 19. 9. odjíždíme z Dobrušky v 7:00 hod.
Návrat zpět cca v 17 –18:00 hod. Jen připomínáme, že je zapotřebí mít ve všech
uzavřených prostorách během celého dne nasazenou roušku a dodržet
hygienická pravidla.
„Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak ve všem jednejte vy s nimi.“ Když nám bylo
prokázáno milosrdenství, dána pomoc, poskytnuto lidské zacházení, měli bychom
i my takto jednat s druhými. Tak se dobro bude šířit a bude nám všem na zemi
lépe.
Vaši bratři v Kristu Braňo, Alojz a Augustín

