„ZPRÁVY Z NAŠÍ FARNOSTI“
Dovolte mi, abych vás jménem Římskokatolické farnosti Toužim seznámila s děním
v našem kostele svatého Vavřince. V loňském roce byla tato stavba, která zde stojí více jak 550
let převedena do správy majetku města Krásné Údolí. Město tak zajišťuje veškerou péči o kostel a
podílí se na údržbě jeho okolí.
V našem kostele jsou pravidelně slouženy mše svaté. Pan farář k nám dojíždí z nedalekého
Bochova. Bohoslužeb se účastní jak místní občané, tak lidé z Odolenovic, Přílez a někdy i
z dalšího okolí. Počet účastníků na nedělních bohoslužbách je mezi 10 až 15. Ovšem na poutní
mši svaté, která se koná každý rok v srpnu je přítomno až 30 farníků. Jak už bylo zmíněno, náš
kostel je zasvěcen sv. Vavřinci a ten slaví svůj svátek 10. srpna.
Místní farnice se pravidelně každý týden starají o květinovou výzdobu kostela a úklid jeho
vnitřních prostor. Díky varhanici paní Evě Huňáčkové z Toužimi, je náš zpěv při mši svaté
provázen hrou na varhany. V roce 2012 a 2013 byly v našem kostele pokřtěny 2 malé děti, konají
se zde i poslední rozloučení s našimi drahými zemřelými. Při každé nedělní bohoslužbě se
pravidelně přimlouváme za naše věrné zesnulé a nemocné farníky. Jsou za ně na přání občanů
slouženy mše svaté. Každou neděli pan farář nebo jáhen přicházejí za nemocnými a přinášejí jim
svaté přijímání a duchovní povzbuzení.
Během tzv. liturgického roku v našem kostele slavíme různé slavnosti, svátky a památky,
mezi které patří například: advent, vánoce, postní doba, velikonoce, svatodušní svátky, mariánské
svátky, dušičky a další. Na tato i jiná témata se snažíme odpovídat na místní vývěsce našimi
„Zprávami z farnosti“. V této činnosti chceme pokračovat i v tomto roce.
Město umožňuje zdejším věřícím se již několik let setkávat v kulturní místnosti, která se
nachází v budově čp. 1. Za to patří našemu městu a jeho vedení veliké děkuji. Pravidelně se také
schází k četbě Bible a katechismu společenství tří rodin pod vedením našeho jáhna a to
v Odolenovicích, v Přílezích a v Javorné.
Ráda bych ještě zmínila, že v roce 2014 byly v našem kostele osazeny nové vstupní dveře
a to díky sbírce, jak aktivních farníků, tak i místních občanů. V našem kostele se v průběhu roku
uskutečňuje mnoho sbírek, na které naši farníci přispívají. Jsou to např. sbírky na charitu, misie,
diecézi, bohoslovce a jiné. Na konci února letošního roku bychom se měli také dozvědět jméno
našeho nového plzeňského biskupa.
Římskokatolická farnost Toužim má od roku 2015 ustanovenou tzv. „Pastorační a
ekonomickou radu“. Naše farnost v Krásném Údolí má v této radě dva své členy. Pastorační a
ekonomické radě předsedá farář, který se společně s věřícími podílí na pastorační péči ve farnosti.
Pastorační a ekonomická rada se řídí normami stanovenými diecézním biskupem.
Pro informaci o svátosti křtu, svátosti manželství, pohřbu, k duchovním otázkám nebo
v případě naléhavé potřeby či nutnosti se obracejte na našeho pana faráře ThMgr. Józefa
Szczepaniaka CMF, mobil: 720 333 699 nebo na našeho jáhna pana Viléma Günzela, mobil:
606 181 721. Mše svaté v našem kostele se konají každou neděli v 10.30 hodin. Vedle vstupních
dveří do kostela byla před dvěma lety instalována vitrína, kde jsou další podrobné informace
týkající se konání mší svatých v naší farnosti.
Za ŘKF: Petra Široká, 27.1.2016

Občasník č. 1/16 města Krásné Údolí – str. č. 7

