PROGRAM BOHOSLUŽEB
VE FARNOSTI SOLNICE, SKUHROV N. BĚLOU, UHŘÍNOV
Farní ohlášky na 18. neděli v mezidobí

Datum
2022

Den

31.07.

Neděle

02.08.

Úterý

SOLNICE

9:00
KAPLE NA
HŘBITOVĚ

Neděle

11:00

18:00

9:00
KAPLE NA
HŘBITOVĚ

UHŘÍNOV

Liturgický kalendář

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý 18. týdne v mezidobí

FARA

04.08. Čtvrtek
07.08.

SKUHROV
N. BĚLOU

16:00

Památka sv. Jana Marie Vianneye,
kněze

11:00

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

V tomto týdnu máme první pátek v měsíci, zpovídat budeme půl hodiny přede mší svatou.
V Bílém Újezdě budeme v neděli 7. 8. složit poutní mši svatou v 8:00 z příležitosti svátku
patrocínia kostela Proměnění Páně.
3. Ve farnosti Opočno se koná tradiční pouť spojená š františkánským řádem a možností
získat plnomocné odpustky. Hostem je kapucín P. Petr z Alkantary Petřivalský OFMCap. Pontifikální
mši sv. bude sloužit J. E. Mons. Jan Vokál, biskup královehradecký. Více informací ohledně poutě je na
plakátu ve vývěsce.
4. V Hradci Králové se 9. - 14. 8. uskuteční Celostátní setkání mládeže. Heslem letošního
programu je „Vstaň, udělám z Tebe svědka toho, co jsi viděl" (Sk 26, 16). Podpořme toto setkání osobní
i společnou modlitbou.

1.
2.

Ježíšova jedinečnost tkví v jeho zvláštním pohledu, jímž dokáže pohlížet na každodenní události i do
hlubin lidského srdce, kde se nacházejí city a myšlenky, od nichž se pak odvíjí chování člověka. Dnes odhaluje
riziko související s naším poměrem k vlastnictví, z čehož pak často vzchází lakota a chamtivost. Ty
představují kořeny všech neřestí (srov. 1 Tim 6,10), je to vlastně rafinovaná modloslužba (srov. Kol 3,5),
neboť takováto nešťastná mentalita v sobě zahrnuje důvěryplné spoléhání se na majetek, který tak zabírá
místo, jež patří Bohu. Jinými slovy, tato posedlost majetkem nás vzdaluje od Božího království, protože
nedovoluje Bohu, aby vládl našim životům. Velmi často děláme to, že hromadíme majetek ze strachu před
smrtí, jako kdyby velké bohatství mohlo zabránit oné události, která nás nevyhnutelně čeká na konci naší
pozemské existence. Jenom ten, kdo má nějaký důvod, kvůli němuž stojí za to podstoupit smrt či darovat
život, má také skutečný důvod proč žít.
Vaši bratři vincentini

