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Farní ohlášky na slavnost Ježíše Krista Krále
1. Bratři a sestry, dle nařízení vlády sloužíme mše svaté v našich farnostech v počtu

ne vyšším než 15 osob a od pondělí 23.11. by to mělo být 20 osob. Kromě toho budeme
v neděli také individuálně podávat svaté přijímání dle následujícího rozpisu:
Dobruška: 9:00 – 9:30 v kapli na faře (z důvodu adorace v kostele). 18:45 – 19:00 v kostele.
Bílý Újezd: 8:45 – 9:00.
Dobré: 10:15 – 10:30.
Přepychy 10:15 – 10:30.
Solnice: 10:15 – 10:30.
Skuhrov: 11:45 – 12:00.

Pokud by někdo chtěl přijmout svátost Eucharistie nebo svatou zpověď v jinou dobu,
tak jsme vám samozřejmě k dispozici na telefonních číslech.
Zároveň se můžete obrátit i na Charitu, kdy byste potřebovali nějakou pomoc. Kontakt
najdete na plakátě, který je ve vývěsce.
2. V neděli 22. 11. 2020 na slavnost Ježíše Krista Krále bude v Dobrušce ohlášená tradiční
celodenní adorace Nejsvětější Svátosti oltářní. Můžeme i takto prosit, chválit a děkovat
Pánu Bohu za jeho dary a milosti, které nám dává neustále i v této hodně náročné době.
Děkujeme všem, kteří jste se zapsali na seznam pro adoraci.
3. V sakristii kostela si můžete zakoupit adventní brožurku s podnětnými zamyšleními
propojenými s encyklikou „Laudato si“ v ceně 30 Kč.
4. Příští neděli 29.11. je první adventní neděle a začíná nový liturgický rok „B“. Při mši svaté
budeme požehnávat adventní věnce, které si můžete přinést sebou.
5. Z několika on-line přednášek, které najdete na stránce biskupství, nabízíme:
„Tajemství lidské lásky v Božím plánu". Podzimní on-line setkání v neděli 22. listopadu od
14:00 do 18:00 hod je otevřeno všem, kteří touží prohloubit svůj manželský vztah a porozumět
důležitosti darování se jeden druhému. Přihlašování taky na adrese blazkova@dobrevztahy.cz
Biblická hodina on-line – poslední středa v měsíci 25. 11., 19:00-20:00. Zájemci, zašlete
alespoň den předem své jméno, příjmení a emailovou adresu, případně číslo telefonu do farní
kanceláře na adresu: kancelar (zavináč) farnostvr.info. Emailem obdržíte pokyny k přihlášení.
Biblickou hodinu vede P. Jiří Šlégr. Připojení je možné si vyzkoušet ve středu již od 17:00.
Procházíme biblické texty, čerpáme z originálních zdrojů.
Dnes je nám popis posledního soudu podle Matouše nabídnut s ohledem na Kristovu královskou moc, kterou
slavíme. Ježíš se tu ztotožňuje s tajemnou postavou Syna člověka z knihy Daniel (srov. Dan 7,1nn), který je
oděn takřka božskou důstojností, a je proto poslán soudit. Zároveň je však plně solidární s lidským světem.
Přesně toto platí o Ježíši Kristu: má moc soudit, ale jeho rozsudek nad námi se odvíjí od našeho chování
k potřebným lidem, s nimiž se on tajemně ztotožňuje.
Vaši bratři v Kristu Braňo, Alojz a Augustín

