PROGRAM BOHOSLUŽEB
VE FARNOSTI SOLNICE, SKUHROV N. BĚLOU, UHŘÍNOV
Farní ohlášky na 22. neděli v mezidobí

Datum
2022

Den

28.8.

Neděle

30.8.

Úterý

1.9.

Čtvrtek

4.9.

Neděle

SOLNICE

9:00
KAPLE NA
HŘBITOVĚ

SKUHROV
N. BĚLOU

11:00

FARA

KAPLE NA
HŘBITOVĚ

Liturgický kalendář

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka
Umučení sv. Jana Křtitele

18:00

9:00

UHŘÍNOV

16:00

Čtvrtek 22. týdne v mezidobí

11:00

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

1. Děkujeme všem, kteří přispěli do sbírky na pastorační centrum společně sumou 20021 Kč.
2. Příští týden je první pátek v měsíci. Zpovídat budeme v týdnu půl hodiny před mší svatou.
Zároveň je i první sobota v měsíci a proto bude mše svatá v Dobrušce i ráno v 7:30.
3. Zveme vás na koncerty v rámci MHF F. L. Věka. v Přepychách 3. 9. od 17:00 v kostele sv.
Prokopa a 4. 9. v kostele sv. Ducha v Dobrušce od 17:00. Více informací na vývěsce.
4. Od neděle 4. 9. 2022 bude večerní mše svatá v Dobrušce opět sloužena od 18:00.
5. Příští neděli budeme prosit Ducha Svatého na začátku školního roku a požehnáme školní
aktovky. O začátku vyučování náboženství vás budeme ještě informovat.
6. Pan ThLic. Matej Pinkas, Ph.D. je kandidátem na přijetí jáhenského svěcení, které přijme
z rukou otce biskupa Mons. Josefa Kajneka v neděli dne 18. 9. 2022 v 14:30 ve farním kostele
sv. Václava v Dobrušce, na kterou jste srdečně zváni. Pokud byste věděli o nějaké závažné
překážce bránící přijetí této svátosti, ať to oznámí nejpozději do 4. 9. 2022 na děkanském úřadě
v Dobrušce.
Nácvik ministrantů na tuto slavnost proběhne v sobotu 17. 9. v 14:00 v kostele sv. Václava
v Dobrušce spolu s otcem biskupem Josefem.
7. Blíží se termín farní poutě na Hostýn. Je možnost objednat si oběd v poutním domě v blízkosti
baziliky v ceně cca 150 Kč (řízek, brambory, bez polévky). V případě zájmu se prosím závazně
nahlaste v sakristii nejpozději do 11. 9.
Jelikož Ježíš velmi dobře zná Otcovo srdce, může své ponaučení uzavřít příslibem: „A budeš
blahoslavený, protože oni ti to nemají čím odplatit. Dostaneš však odměnu při vzkříšení spravedlivých“
(Lk 14,14). Blahoslavenství vyplývající z lásky, kterou prožíval a jíž učil sám Ježíš, je radost z toho, že
člověk miluje bez nároku na odplatu, neboť ví, že odměnou je tu pro milujícího sama prožívaná
nezištná láska. To je blaženost člověka, který doufá v jedinou odplatu, jíž je společenství s Bohem
v nebeském království. Ano, když budeme mít v sobě to smýšlení, které charakterizovalo Ježíše Krista
(srov. Flp 2,5), pak nás to bude již dnes přivádět k pravé blaženosti. Žít s Ním a tak, jako žil On, to je
naše blažená radost.
Vaši bratři vincentíni

