28. 2. 2016 – 3. NEDĚLE POSTNÍ
• Sbírka „Haléř sv. Petra“ minulý týden byla celkem 11 798 Kč.
(v Částkově 1710,- a v Kaňovicích 2533,-). Děkuji za vaše štědré
dary. Dnes je sbírka na opravy kostela. Příští neděli bude sbírka na
podporu mládeže, která se bude účastnit SDM v Krakově letos na
konci července.
• V tomto týdnu bude 1. pátek v měsíci. Nemocné budu navštěvovat
ve Velkém Ořechově.
Chtěl bych připomenout, že každý pátek je pro lásku k trpícímu Pánu Ježíši
dnem pokání a že každý pátek míváme po mši půlhodinovou adoraci. V roce
milosrdenství se při ní modlíváme korunku k Božímu milosrdenství.

• Křížovou cestu dnes v kostele ve 14 h. bude mít na starosti
společenství živého růžence a modliteb matek a příští týden
společenství ze semináře duchovní obnovy.
Dnes nás také otec Hubert zve na křížovou cestu na Komonec. Z Provodova
od kostela se při modlitbě křížové cesty vychází ve 14 h. Další informace
jsou na plakátu.

• Příští neděli 6. března bude každoroční misijní koláč.
Prosím, abyste při této příležitosti doma pokud možno s dětmi napekli
koláčky nebo vhodné cukroví (ne to, co se drobí!), které by se pak mohlo
nabízet v kostele. Veškerý zisk z prodeje misijního koláče je určen dětem
v misijních chudých oblastech. Principem této aktivity je, že děti pomáhají
dětem.
Prosím, aby v sobotu 5. března od 14. do 16. h. děti přišli na faru do misijní
dílničky, budou se vyrábět velikonoční ozdoby a zdobit perníčky. V sobotu
do 15 h. také můžete své cukroví nosit na faru.

• V neděli 13. března odpoledne si pojedeme vykonat křížovou cestu
na Blatnickou horu.
• Zájemci, ať se zapíší na Národní pouť do Krakova (sobota 28.5.).
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 (fr.)

Duchovní obnova s arcibiskupem Janem
Svatý rok milosrdenství nás vyzývá k odpuštění a milosrdenství k našim blízkým. Otec
arcibiskup Jan bude mluvit o tom, jak tuto výzvu uvádět do praxe.
Přihlásit se můžete přes registrační formulář na internetových stránkách
www.credonadacnifond.cz nebo osobně v prodejně Veni na Sadové ulici.
Neodkládejte registraci na poslední chvíli a rezervujte si místo co nejdříve. Kapacita sálu je
omezená a může se brzy naplnit.
Program:
8.30 Modlitba chval
9.00 I. promluva – Milosrdenství jako šance
10.30 přestávka
11.00 II. promluva – Spustit lavinu uzdravení
12.00 obědová přestávka
13.00 Zeptej se svého arcibiskupa
15.00 mše svatá
16.30 projekce filmu Umučení Krista

