„ZPRÁVY Z NAŠÍ FARNOSTI“
Dovolte mi, abych vás letos jménem Farnosti Toužim a Bochov seznámila s děním
v našem kostele svatého Vavřince.
Rok 2016 byl pro všechny věřící Svatým rokem milosrdenství, který vyhlásil papež
František. V naší plzeňské diecézi bylo možné projít Brány milosrdenství, které byly v Plzni, v
Mariánských Lázních, v Teplé, v Klatovech a v Ostrově. Farníci z našeho kostela se zúčastnili
poutě k Bráně milosrdenství v Ostrově, kde se poprvé osobně setkali a pozdravili s naším
novým biskupem Mons. Tomášem Holubem. Několik měsíců jsme s napětím očekávali, kdo
nahradí v čele plzeňské diecéze tehdy stávajícího biskupa Mons. Františka Radkovského. Mons.
Tomáš Holub byl jmenován papežem Františkem naším novým biskupem v únoru 2016 a dne
30. dubna téhož roku přijal v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni biskupské svěcení.
V našem kostele jsou pravidelně slouženy mše svaté. Pan farář ThMgr. Józef
Szczepaniak k nám stále 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 se pohybuje kolem 10 až 15.
Místní farnice se každý týden starají o květinovou výzdobu kostela a úklid jeho vnitřních
prostor. Byly zakoupeny nové slavnostní ubrusy na oltáře. Během bohoslužeb nás stále
doprovází na kostelní varhany paní Eva Huňáčková z Toužimi. Za to jsme ji velmi vděčni. Před
začátkem mše svaté je možné v našem městě slyšet vyzvánět kostelní zvon.
Loni jsme se zúčastnili postní duchovní obnovy na faře v Bochově, kterou vedl P.
Romuald Štěpán Rob, pan farář z Karlových Varů. Povzbuzující byla setkání věřících
z Krásného Údolí, Toužimi, Bochova a okolí na dalších společných poutích během loňského
roku, např. poutní mše na Mostci u Štědré, v našem kostele sv. Vavřince, v Brložci, v klášteře
Teplá, v Toužimi. Závěrem roku proběhla adventní duchovní obnova opět na bochovské faře
pod vedením generálního vikáře naší diecéze P. Thic. Krzysztofa Dedeka.
Při každé nedělní bohoslužbě se pravidelně přimlouváme za naše věrné zesnulé a
nemocné farníky. Jsou za ně na přání občanů slouženy mše svaté. Zvláště, pak na ně
pamatujeme během dušičkové pobožnosti, která proběhla po mši svaté na místním hřbitově dne
30.10. 2016. Pan farář nebo jáhen docházeli za nemocnými a přinášeli jim svaté přijímání a
duchovní povzbuzení.
Během roku jsme v našem kostele přispívali do sbírek např. na charitu, misie, diecézi,
bohoslovce a jiné. V roce 2016 se také několikrát sešla farní rada.
Jsme moc rádi, že nám věřícím vedení našeho města umožňuje každý rok setkávat se
v kulturní místnosti s naším jáhnem panem Vilémem Günzelem k četbě Bible a katechismu.
Město také zajišťuje veškerou péči o kostel a podílí se na údržbě jeho okolí a za to mu patří od
nás veliký dík.
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. Další informace
najdete ve vitríně, která je instalována vedle vstupních dveří do kostela.
Za farnost: Petra Široká, 15.1.2017
Občasník č. 1/17 města Krásné Údolí – str. č. 7

