
Poutní slavnost v Rokoli

Farnost Slavoňov srdečně zve na poutní slavnost Panny Marie v Rokoli, která se bude letos konat v neděli 7. září 2008.
Pořad bohoslužeb je následující:

09.45 - modlitba růžence
10.30 - mše svatá
13.30 - pobožnost křížové cesty
15.00 - mše svatá.

Upozornění na Studijní centrum Basic

V závěru měsíce června t.r. vydal Dominik Duka, biskup královéhradecký, následující upozornění:

Biskupství královéhradecké bylo v poslední době několikrát kontaktováno Studijním centrem Basic (www.basic.cz) s
informacemi o programech doučování  dětí  (zejména čtení,  psaní,  cizí  jazyky) a  přiloženými referencemi.  Studijní
centrum Basic má v naší diecézi pobočky v Hradci Králové (Eliščino nab. 842 - Městské lázně a V Kopečku), Pardubicích
a dále i jinde v ČR. Upozorňuji, že Studijní centrum je ideově přímo navázáno na tzv. scientologii a jejího zakladatele
Ronalda Lafayetta Hubbarda.  Studijní  centrum uvádí,  že používá "studijní technologii",  "aplikovanou scholastiku" a
operuje s dalčími rádoby vědeckými pojmy. Pro scientologii je typické, že se kryje množstvím kladných referencí a
vytváří  si  dobrou image.  Účinek na klienta jejich kurzů může být zpočátku skutečně prospěšný,  avšak sientologií
používané metody vedou k zmanipulování osobnosti. Nehledě na vysoké a stupňující se ceny všech scientologických
"služeb", které klienta značně vyčerpávají. Scientologická církev a její dceřinné aktivity jsou řazeny mezi nebezpečné
sekty.  Vzhledem k  těmto  skutečnostem důrazně  před touto  iniciativou varuji  a  doporučuji  nevstupovat s nimi  v
jakýkoli kontakt.

Rok apoštola Pavla

V sobotu 28.6.  2008 byl slavnostně zahájen Rok apoštola  Pavla,  u příležitosti  dvoutisícího výročí  narození tohoto
apoštola národů.  Dle dekretu Apoštolské Penitenciárie je možné po splnění obvyklých podmínek (svátost smíření,
svaté  přijímání,  modlitba  na  úmysl  Svatého otce  a  vyloučení  jakékoliv  náklonnosti  ke  hříchu)  získat  plnomocné
odpustky jubilejního roku za těchto podmínek:

- v kostelích zasvěcených sv. apoštolům Petru a Pavlu o všech nedělích a liturgických slavnostech
- v naší diecézi ve farním kostele sv. Pavla, apoštola v HK-Pouchově po celý rok od 28.6.2008 do 29.6. 2009.

Dar  odpustků  usnasdňuje  dosažení  většího  vnitřního  očištění  a  toto  očištění  oslavuje  blaženého  apoštola  Pavla,
upevňuje v srdcích věřících nadpřirozený život a láskyplně je vede k tomu, aby nesli plody dobrých skutků (z Dekretu
AP k Roku sv. Pavla).

http://www.farnosthkpp.cz/?f=informace
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