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Farní ohlášky na 1. neděli postní
1. Křížová cesta pro rodiny s dětmi
Milé děti, milí rodiče! Rok se s rokem sešel a zase tady máme dobu postní. V této době se snažíme
přichystat svoje srdce na Velikonoce a právě v této době se nejčastěji modlíme Křížovou cestu.
Cestu Ježíše Krista, kterou pro nás vykonal. Připomenutí této cesty nám může pomoct v prožívání
a přiblížení se poselství Velikonoc- Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání. Chcete se na jednu křížovou
cestu vydat? Hledat v Dobrušce a okolí ukrytá jednotlivá zastavení? Společně v rodině se
modlit a budete-li chtít, třeba i něco vyrobit? Přidejte se! Více se dozvíte v průvodním dopise
v příloze nebo ve vývěsce.
Maminky ze Spolča Sedmikrásek

2. Během postní doby se modlíme pobožnost křížové cesty také v každé farnosti podle
místních zvyklostí. V Dobrušce ve středu a v pátek od 17:30.
3. K obohacení v této postní době vám dáváme do pozornosti i výtvarné ztvárnění biblické
křížové cesty od pastoračního asistenta Pavla Dominika Solára a jeho manželky, které
bylo instalováno v Kremnici na Slovensku. Toto dílo, kterého se pak účastnili kněží i laici,
katolíci i bratři protestanti, se podařilo vydat i barevně formou brožury. K fotografiím
jednotlivých zastavení je nabídnut biblický text se zamyšlením a modlitbou. Kromě
zachraňujícího poselství kříže odráží toto dílo také autorovu touhu po jednotě Církve.
Brožuru si můžete zakoupit v sakristii kostela v ceně 100 Kč.
4. Postní brožuru, která je věnována tématu výchovy, si můžete ještě zakoupit taky
v sakristii v ceně 40 Kč.
5. Ke staré tradici Církve patří sbírky pro chudé z toho, co jsme si sami odřekli. Vzadu na
stolíku je k tomu připraveno pár „postniček“ – skládacích papírových schránek. Na její
spodní stranu můžete napsat jak nebo ve prospěch koho, by se mohla Vaše almužna,
ukládána během celé postní doby, použít. Peníze budou použity na některý konkrétní
charitativní úmysl realizovaný farností nebo ve spolupráci s Charitou, či na obecnou podporu
charitního díla Církve.
6. Do 30. dubna 2021 je možné přispět DO ON-LINE KASIČKY na
www.trikralovasbirka.cz účet č. 66008822/0800 VS 77705024. Letošní výtěžek se zdaleka
nepřibližuje k výtěžkům z minulých let, ale vzhledem k tomu, že mnozí prožívají těžké časy
v osobním i pracovním životě, je výtěžek velmi povzbudivý a radostný. Mám velkou radost
z celkové částky 354 275 Kč, která se součtem výtěžků ze 66 zapečetěných kasiček a online
plateb doposud sešla. Konečná částka bude zřejmá až na konci dubna. Pro Vaši představu
uvedu, že loni se v České republice vykoledovalo 133 mil. Kč, letos je to zatím 79 mil. Kč.
V Dobrušce jsme měli loni výtěžek 802 tis. Kč. S velkým díkem a přáním klidného roku Ing.
Jana Poláčková
Boj proti pokušení je strašný, ale bez něj se křesťan vzdává mentalitě světa a ustupuje zlu. Začíná tím, že
v sobě nechává vedle sebe žít náboženské postoje a ústupky modloslužbě v jakési duchovní schizofrenii, která
nakonec vede k úplnému vyprázdnění víry. Když totiž začneme žít tak, jak myslíme, skončíme u toho, že
myslíme tak, jak žijeme! Duchovní boj proti ďáblu je však obratem k následování svobody synů, k níž nás
volá evangelium (srov. Jan 8,34–36), a křesťan se do tohoto boje pouští s přesvědčením, že je to sám Ježíš
Kristus, kdo zde bojuje, a tak je i vítězství jeho darem a milostí.

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

