
Farní ohlášky – neděle 19. února 2023 

7. neděle v mezidobí 

 

1. Dnes slavíme 7. neděli v liturgickém mezidobí. 

2. Ve středu je popeleční středa, začátek doby postní a den přísného postu. Mše svatá 

v Dolním Bousově již v 16.30 a v Sobotce v 18.00. Při bohoslužbě je požehnán popel a 

udílen popelec. Půst od masa je v tento den závazný od 14 let, půst újmy (jen jedno jídlo 

do sytosti) od 18 do 60 let. Dobrovolnosti se meze však nekladou. 

3. Příští neděle je 1. neděle postní. 

4. Každý pátek (pokud není slavnost) je dnem pokání. Forma pokání je půst od masa nebo 

jiný kající skutek/sebezápor nebo modlitba. 

5. Každý pátek v postní době se koná v Sobotce pobožnost křížové cesty v 17.00 hodin, 

poté následuje pravidelná mše svatá. 

6. Svátost smíření je možné přijmout před a po každé bohoslužby a po dohodě kdykoliv na 

faře. 

7. Na stolku jsou tištěné brožurky Malý průvodce postní dobou 2023. Dobrovolný příspěvek 

činí 5,- Kč. 

8. Podařilo se sesbírat body pro dětský koutek a Nadace ČEZ tedy podpoří tento náš farní 

projekt. Děkuji všem zapojeným, místním i vzdáleným. 

9. Dnes se koná mimořádná sbírka na Svatopetrský haléř (prostředky z této sbírky na celém 

světě budou věnovány na charitativní dílo svatého otce). 

10. Postní duchovní obnova se uskuteční opět ve spolupráci s farností Mnichovo Hradiště 

v sobotu 18. března a povede ji P. Jakub Berka, premonstrát a farář u sv. Ludmily v Praze, 

dříve farář na Svatém Kopečku u Olomouce. 

11. Máme konečně nainstalován a zprovozněn knihovní systém pro farní knihovnu 

(knihovna.farnostsobotka.cz). Pokud by se našel mezi farníky dobrovolník, který by 

chtěl pomoci s katalogizací farní knihovny, budu vděčný. Nebo kdybyste věděli o 

nějakém šikovném studentovi knihovnických oborů, můžete se zmínit. 

12. Provázejme osobní modlitbou všechny, kdo se připravují na křest. 

13. Sbírky minulý víkend činily v Sobotce 1.200,- Kč a v Dolním Bousově 1.452,- Kč. 

 

Děkuji za vaše modlitby, pomoc a finanční dary. 

Přeji všem požehnaný vstup do postní doby. 


