31. 1. 2016 – 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
• Děkuji všem, kteří jste pomohli připravit ministrantský florbalový
turnaj, zvláště ZŠ Velký Ořechov a jejím zaměstnancům a paní
Kašné z Částkova, která věnovala koláčky.
Děkuji všem, kteří jste se podíleli na přípravě farního plesu
i všem účinkujícím a účastníkům. Také všem, kdo jste přispěli
peněžním darem nebo darem do tomboly.
• Děkuji farníkům z Újezda za úklid kostela v lednu.
V únoru má na starosti úklid Velký Ořechov a Kelníky.
• Přijměte pozvání na modlitbu Taizé, která bude v pondělí
1. února v 19:45 ve Zlíně v kostele sv. Filipa a Jakuba.
• V úterý 2. února při mši na Ořechově bude představení dětí,
které by letos měli poprvé přistoupit ke svatému přijímání.
• Ve středu v den svátku sv. Blažeje, bude při mši v Dobrkovicích
svatoblažejské požehnání.
• V tomto týdnu bude první pátek v měsíci, nemocné budu
navštěvovat ve Velkém Ořechově.
• Příští neděli 7. února při mši v 8:45 bude pokřtěn Jiří Gajdůšek
z Velkého Ořechova.
IX. národní setkání Modliteb otců v ČR
Sv. Hostýn, 12.2. – 14.2. 2016
Důvěřuj Bohu, on se tě ujme, choď cestou přímou a doufej v něho. (Sír 2, 6)
Milí otcové,
setkání MO se tentokrát uskuteční 12.2. – 14.2. 2016 na Svatém Hostýně.
Pojďme se společně modlit a děkovat. Jistě máme každý za co. Pokud chcete
prožít víkend ve společenství chlapů – otců, vzájemně se povzbudit, podělit se
o radosti i strasti otcovství a prožít společné chvíle s Pánem přijeďte - přijďte.
Cena bude asi 1100,-Kč. Kdyby byla cena pro někoho z Vás důvodem pro to, že
nemůžete přijet, ozvěte se a zkusíme to nějak vyřešit. Prosíme pošlete
vyplněnou přihlášku co nejdříve, nejpozději do 9.2.2016 na emailovou
adresu: jaromirliska1@gmail.com
Zároveň prosíme o modlitbu a podněty k programu setkání.
Předběžný program:
pátek (12. 2.) – mše sv. 18:00; seznámení účastníků, slovo na úvod

sobota – svědectví, skupinky, modlitby, křížová cesta v přírodě, mše sv.,
adorace…
neděle – mše sv., slovo kněze, zhodnocení…, oběd a rozeslání
S přáním všeho dobra Honza Brázdil a Mirek Liška

