21. 2. 2016 – 2. NEDĚLE POSTNÍ
• Dnes je sbírka „Haléř sv. Petra“. Příští týden na opravy kostela.
• Děkuji za účast na adoračním dnu.
• V úterý v 17 h. bude na faře setkání s dětmi, které se letos chystají
poprvé k svatému přijímání.
• V pátek budu navštěvovat nemocné v Kelníkách.
• V sobotu v 9 h. bude na faře ministrantská schůzka.
• Křížová cesta v kostele dnes bude opět ve 14 h. Prosím, abyste
přicházeli na křížové cesty i s dětmi.
Příští neděli má na starosti křížovou cestu společenství Živého
růžence a Modliteb matek.
Kdo bude mít zájem, může se účastnit křížové cesty z Provodova na
Komonec, kam nás zve P. Hubert.
• Zájemci, ať se zapíší na Národní pouť do Krakova (sobota 28.5.).
• Misijní koláč – 5. a 6. března
Rozpis na křížové cesty 2016 ve Velkém Ořechově (neděle 1400):
1. neděle postní (14.2.)
2. neděle postní (21.2.)
3. neděle postní (28.2.)

Pastorační rada
Děti
Společenství Živého růžence a Modliteb matek

Jsme zvaní účastnit se křížové cesty na Komonec
s farnostmi Luhačovice, Pozlovice, Provodov a Horní Lhota.

4. neděle postní (6.3.)
5. neděle postní (13.3.)
Květná neděle (20.3.)

Společenství duchovní obnovy
Křížová cesta na Sv. Antonínku v 15 h.
Lektoři

Národní pouť Svatého roku milosrdenství do Krakova v sobotu 28. května
Pořadatel: Rádio Proglas.
Program od 9.00 do 16.00 hodin. (10.30 mše svatá, 15.00 Korunka k Božímu
milosrdenství)
Bližší informace na http://www.proglas.cz/pout2016.
Zvláště zveme rodiče, aby svou poutí připravili pouť mládeži, která bude
v Krakově slavit světové dny mládeže s papežem Františkem na konci července.

Drazí mladí, neváhejte a přijďte se setkat se svými vrstevníky,
přijďte zažít radost ze společného daru víry,
přijďte se setkat s Milosrdným Otcem, on vás očekává s otevřenou náručí!
DSM ZLÍN 19. 3. 2016
SDM KRAKOV 20. – 31. 7. 2016, informace a přihlášky: https://krakov2016.signaly.cz/
Hymna Světového dne mládeže: Blahoslavení jsou milosrdní

