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Farní ohlášky na 5. neděli velikonoční
1. Během května bude vždy po mši svaté květnová mariánská pobožnost. Budeme se modlit
za duchovní obnovu naší farnosti a svěřovat ji pod ochranu Panny Marie.
2. Do celodiecézní sbírky na kněžský seminář a formaci bohoslovců jste spolu přispěli
minulou neděli sumou 18 046 Kč.
3. Příští neděli 9.5. je den modliteb za pronásledované křesťany. Bude se zároveň konat i
dveřní sbírka na pronásledované křesťany.
4. Prosíme vás o pomoc při úklidu božího hrobu v úterý 4.5. od 16:00 hod.
5. Milé děti, zveme vás spolu s rodiči pravidelně ve středu v Dobrušce v 18:00 na mši
svatou. Zvláště zveme děti třetí a vyšší třídy ZŠ, které chtějí letos přistoupit k prvnímu
svatému přijímání. Prosíme rodiče i děti, aby přišli na první setkání společné přípravy ve
středu 5.5. do kostela sv. Václava v Dobrušce v 18:45.
6. Tento týden je první pátek v měsíci. Zpovídat budeme v týdnu půl hodiny před mši svatou.
7. Od této neděle 2.5. až do poslední neděle v měsíci září bude večerní mše svatá
v Dobrušce v neděli sloužena od 19:30 hod.
8. Zveme vás do Dřízen v měsíci květen na poutní mše svaté každou neděli odpoledne
od 14:30 hod. Více informací je na plakátě ve vývěsce. Příští neděli 9.5. bude mši svatou
sloužit otec biskup Jan Vokál, který zároveň požehná obnovenou kapli a také obnovený
hrob otce Aloise Mádra.
9. Dále vás zveme na poutní mši svatou na Studánku u Chábor v sobotu 8.5. v 15:00. Od
14:30 začne modlitba posvátného růžence a po mši svaté se pomodlíme Loretánská litanie.
Kdo by si chtěl udělat cyklopouť, tak se odjíždí na kolech od kostela sv. Václava v 13:30.
10. A taky vás zveme do Hrošky, kde bude opět mše svatá příští sobotu 8.5. od 16:30 hod.
11. Ode dne 26. 4. 2021 dochází ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Bohoslužby
nyní nemají omezený počet účastníků, mohou se konat za splnění tří podmínek: ochrana
dýchacích cest (dle normy příslušného mimořádného opatření), dezinfekce rukou před
vstupem do vnitřního prostoru, rozestupy 2 metry s výjimkou členů domácnosti. Neplatí již
omezení vzhledem k počtu míst k sezení, ani zákaz zpěvu při bohoslužbě.
12. Křesťanský ekumenický web signály.cz připravil v rámci celoročního projektu digitální
evangelizace vzdělávací semináře pro mládež. Připravili jsme pro každý měsíc seminář pro
mladou generaci středních a vysokých škol zaměřenou na dnešní otázky mladých lidí
nejen ve víře, ale i v běžném životě. Semináře jsou zcela zdarma a probíhat budou
prostřednictvím ZOOM, online. Každý seminář bude trvat zhruba 60 minut a následně bude
prostor pro dotazy a vzájemný dialog. Přihlášení probíhá na tomto odkazu:
https://www.signalyawards.cz/celorocni-seminare/.
Zůstat v Kristu Ježíši znamená zůstat „v jeho lásce“. Spojením „v lásce“ se vyjadřuje jeho vztah
k nám, spíše než láska, kterou my máme k němu. Aby nás mohl milovat, pak to znamená nechat se
proniknout jeho „mízou“, jíž je jeho Duch, a vyhnout se postavení překážek a nepřekonatelných
bariér soběstačnosti, lhostejnosti a hříchu. To všechno jsou hrozné iluze. Bůh na nás nemusí sesílat
tvrdé tresty, aby nás jich zbavil; stačí mu, aby nás nechal pracovat chvíli samotné. Potom nás nechá
poznat, v pláči a mezi troskami, co jsme schopni udělat skutečně sami. Je proto vskutku velkou
milostí správně a včas v době prořezávání poznat Otcovu ruku a nijak nespílat nebo zaujmout
nevhodný postoj pronásledované oběti, kterou zasáhl nějaký špatný osud.
Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

