
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa v Dolní Dobrouči 

      Bohoslužby od do 18. září do 25. září 2022 

  
 
 
 
 
 

 

 

PONDĚLÍ 19. ZÁŘÍ – PONDĚLÍ 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                     07:00 – mše sv. v kostele sv. Mikuláše v DD (PPM)           

ÚTERÝ 20. ZÁŘÍ 2022 – PAMÁTKA SV. ONDŘEJE KIM TAE-GONA, KNĚZE, PAVLA CHONG HA-SANGA 

                      A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ                

STŘEDA 21. ZÁŘÍ 2022 – SVÁTEK SVATÉHO MATOUŠE 

 17:00 – modlitba růžence v kostele v Hnátnici 

 18:30 – mše sv. v kostele sv. Mikuláše v DD (PPM)  

               ZA BOŽENU A LADISLAVA KOPECKÝCH A JEJICH DĚTI 

ČTVRTEK 22. ZÁŘÍ 2022 – ČTVRTEK 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 07:00 – mše sv. v kostele sv. Mikuláše v DD (PPM) ZA ROMANA HORÁKA A DUŠE V OČISTCI 

PÁTEK 23. ZÁŘÍ 2022 – PAMÁTKA SV. PIA Z PIETRELCINY, KNĚZE 

                    17:30-18:30 – adorace v kostele sv. Mikuláše v DD 

                    18:30 – mše sv. v kostele sv. Mikuláše v DD (PPM) ZA LUDMILU MOTLOVOU, MANŽELA A SYNA 

SOBOTA 24. ZÁŘÍ 2022 – SOBOTA 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                     07:30 – mše sv. v kostele sv. Mikuláše v DD (PPM)           

NEDĚLE 25. ZÁŘÍ 2022 – 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 07:45 – mše sv. v kostele v Ostrově (PPM)  

                    09:00 – mše sv. v kostele sv. Mikuláše v DD (PPM) ZA FARNOST  

                    11:00 – mše sv. v kostele v Hnátnici (PPM) 
            

 Dnešní sbírka je určena na církevní školství. 

 Po mši sv. všichni zváni do D-centra na farní den. 

 Můžete se přihlásit ke sledování facebookového profilu Farnost Dobrouč. https://www.facebook.com/farnostDobrouc 

 Po 19.9., 15.45, D-centrum klub nad sálem: první setkání Katecheze dobrého pastýře 

 Čt 22.9.: První hodina náboženství.  

 So 24.9., 09.00, kostel v DD: Setkání ministrantů.  

 So 24.9., 18.30, D-centrum: První setkání přípravy na biřmování. Zájemci, hlaste se u P. Mistra.  

 Pá 30.9., 19.00-20.00, kostel v DD: Nikodémova noc 

 Rádi bychom do kostela objednali pár výtisků Katolického týdeníku. Ev. zájemci, hlaste se prosím P. Mistrovi, 

abychom odhadli počet výtisků. Děkujeme.  

 Nedělní sbírka v DD z 11.9.: 5.535 Kč. Děkujeme všem dárcům! 
 

NABÍDKY Z DIECÉZE: 

 Čt 29.9., Hradec Králové: XVI. diecézní setkání seniorů. Plakát ve vitríně. 

 So 1.10. Chlumek v Luži: Charitní Pouť lidí dobré vůle – pěšky, na kole, autobusem i online 

 So 1.10., 10.00, Koclířov: Požehnání kopie kaple Zjevení z Cova d´Iria ve Fatimě 
 

NÁBOŽENSTVÍ DOLNÍ DOBROUČ: 

1.-2. třída: čt 12.30-13.15 Jana Matyášová 

3.-4. třída: čt 14.20-15.05 (pokud školní výuka končí v 14.15) Radka Blajdová 

5. třída: čt 14.20-15.05 (pokud školní výuka končí v 14.15) P. Pavel Mistr 

6.-9. třída: budou vytvořené dvě skupiny, přijďte prosím na první setkání ve čtvrtek v 15.15, kde se skupiny vytvoří 
 

EVANGELIUM: Lk 16,1-13 Ježíš řekl svým učedníkům: „Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, 

že prý zpronevěřuje jeho majetek. Zavolal ho a řekl mu: `Co to o tobě slyším? Slož účty ze svého správcovství! 

Správcem už dál být nemůžeš.' Správce si řekl: `Co si počnu, když mě můj pán zbavuje správcovství? Kopat neumím, 

žebrat se stydím. Už vím, co udělám, aby mě (lidé) přijali k sobě do domu, až budu zbaven správcovství.' Zavolal si 

dlužníky svého pána, každého zvlášť, a zeptal se prvního: ̀ Kolik jsi mému pánovi dlužen?' Odpověděl: ̀ Sto věder oleje.' 

Řekl mu: ̀ Tady máš svůj úpis, honem si sedni a napiš padesát.' Pak se zeptal druhého: ̀ Kolik ty jsi dlužen?' Odpověděl: 

`Sto korců pšenice.' Řekl mu: `Tady máš svůj úpis a napiš osmdesát.' Pán pochválil nepoctivého správce, že jednal 

prozíravě. Synové tohoto světa jsou totiž k sobě navzájem prozíravější než synové světla. A já vám říkám: Získávejte 

si přátele z nespravedlivého mamonu, abyste – až ho nebude – byli přijati do příbytků věčných. Kdo je věrný v 

maličkosti, je věrný i ve velké věci, a kdo je v maličkosti nepoctivý, je nepoctivý i ve velké věci. Jestliže jste tedy nebyli 

věrní v nespravedlivém mamonu, kdo vám svěří pravé (bohatství)? Jestliže jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá, co je 

vaše? Žádný služebník nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat a druhého milovat, nebo se bude 

prvního držet a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“ 

NEDĚLE 18. ZÁŘÍ 2022 – 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 07:45 – mše sv. v kostele v Horní Dobrouči (PPM)  

 10:00 – mše sv. v kostele sv. Mikuláše v DD (PPM)  

              ZA FARNOST A NA PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/farnostDobrouc


 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: JAK SI ORGANIZOVAT ČAS 

Jak si organizovat svůj život a svůj čas? Bůh „vidí i za roh“ 

Často si organizujeme svůj život s těmi nejlepšími úmysly. Ale mnohdy přitom zapomínáme na Boha.  

Anebo ho jen zpětně žádáme, aby našemu plánu dal kulaté razítko a pomohl nám vše uskutečnit tak, jak 

jsme si to vymysleli. A to je škoda, protože Bůh „vidí i za roh“. Jestliže považujete Boha za dobrého a svrchovaného 

Pána života a i svého života, zkuste si vzít prázdný list papíru, vlastnoručně ho dole podepište a řekněte Ježíši: „Napiš 

na něj, cokoli chceš.“ Můžete si při tom vzpomenout na Mariina slova: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle 

tvého slova“ nebo na Samuelovo: „Zde jsem, Pane, mluv, tvůj služebník poslouchá.“ Je to snadné? Ne, vždy ne. Je to 

zápas a dobrodružství. Ale má to smysl. Smysl navždy a navěky. 

Vybíráme často mezi dobrými věcmi 

My lidé si ve svých životech často stanovujeme, co má přednost, neboli jak se říká, priority. A někdy jsme zmatení: Co 

má mít prioritu? Účast na bohoslužbě, nebo naše rodina? Jít na dobrou přednášku, nebo zůstat s manželem? Pomoci v 

charitě, nebo jít na adoraci? Atd. Často nevíme, protože si musíme vybrat mezi dvěma dobrými věcmi! Kdybychom se 

měli rozhodnout mezi něčím dobrým a zlým, nebylo by to tak obtížné. 

Nechat osvěcovat svůj život 

Často si volíme priority na základě vlastního úsudku: napřed rodina, pak možná modlitba a farnost nebo společenská 

činnost. Ale to není správné! Priority nejsou seznam, kde následují jednotlivé položky jedna za druhou. Postavme do 

středu tohoto seznamu Ježíše – od něj budou vycházet paprsky jeho světla a budou osvěcovat náš život jako paprsky 

slunce. Naším úkolem je zjistit, jaká priorita v dané chvíli převládá. Někdy je důležitější zůstat s rodinou, jindy je třeba 

zase důležité jít na bohoslužbu, odpočinout si, nebo pomoci druhým. Prioritou proto musí být to, co po nás Bůh žádá 

právě dnes a teď. A zítra to může být jinak… Tím nejdůležitějším v našem životě je proto Bůh. Takto lze snad dobře 

pochopit, proč je pro nás dobré přijmout Ježíše jako Pána svého života. Modleme se, ptejme se ho, naslouchejme mu. 

A nebojme se vykročit. Zpracováno podle knihy: Elias Vella, Ruku v ruce s Ježíšem. (Převzato z www.vira.cz) 
 

PROHLÁŠENÍ KE KOMUNÁLNÍM A SENÁTNÍM VOLBÁM NA PODZIM ROKU 2022 

K blížícím se senátním a komunálním volbám vydal pražský arcibiskup a předseda ČBK Jan Graubner jménem 

všech českých a moravských biskupů následující prohlášení. 

Drazí věřící, sestry a bratři, 

období letošních podzimních voleb do obecních zastupitelstev a do části Senátu je poznamenáno následky pandemie 

covidu, válkou na Ukrajině a s tím související neradostnou ekonomickou situací. Tyto i další vlivy vedou k sílícímu 

sociálnímu napětí ve společnosti. Jako křesťané nikdy nezapomínejme, že náš život je cesta za Pravdou a s Pravdou, 

totiž s Kristem, který je „cesta, pravda a život“ (Jan 14,6). 

Není na místě doporučovat koho volit a koho ne, protože to není úlohou pastýřů církve, a protože situace v každé obci 

je jiná. Apelujeme však na Vás, abyste věnovali svou pozornost těm, kdo se nějakým způsobem již osvědčili ve službě 

svým spoluobčanům a také těm, kteří nepřinášejí příliš jednoduchá řešení a nestaví se do role spasitelů. 

Těm, kdo kandidují, vyprošujme moudrost ve slovech a sílu proměnit slova v činy, aby to, s čím se prezentovali před 

volbami, nebyly jen plané sliby. My ostatní mějme na zřeteli obecné dobro a provázejme svou modlitbou ty, kteří mají 

odvahu přijmout politickou zodpovědnost. Také je podporujme dobrým životem podle křesťanských zásad. Nám všem 

pak ať žehná všemohoucí Bůh, dárce života a všech dobrých darů. 

Jménem biskupů Čech, Moravy a Slezska Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský a předseda České biskupské 

konference 
 

FOTO ZE ŽIVOTA FARNOSTI: 
 

Blahopřejeme Mirkovi a Ivetě k jejich novému životnímu kroku! 

 
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Po 

vyšetření se ptá lékař pacienta: „Má u vás v rodině 

někdo cukrovku?“ „Jistě! A celé hektary…“ 
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  

Otázka: Kde najdete tuto sošku? 
 

Otázka z 11.9.2022: Kde je tento oltář 

asi poznáte. Co je na něm ale jiného 

než v jiné dny v roce? Oltář se 

nachází v Horákově kapli a pouze na 

poutní mši sv. na svátek Narození Panny Marie zdobí oltář i dva andělé. 

 

http://www.farnostdobrouc.cz/   facebook Farnost Dobrouč 

mistr.pavel@dihk.cz   rkf.dolnidobrouc@dihk.cz    tel. 733 741 362   

 

 Připravujeme se na příští neděli (25.9.2022) 26. neděle v mezidobí: 1. čtení Am 

6,1a.4-7; 2. čtení: 1 Tim 6,11-16; Evangelium: Lk 16,19-31 
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