13. 3. 2016 – 5. NEDĚLE POSTNÍ
Začíná týden modliteb za mládež!
• Sbírka pro mládež minulý týden byla 11 400 Kč
(v Částkově 1 705 Kč a v Kaňovicích 1 575 Kč). Výtěžek misijního
koláče byl 8 000 Kč. Příští týden bude sbírka na opravy kostela.
Prosím, abyste přinesli postní almužnu.
• Křížovou cestu si dnes (v neděli) vykonáme v 15 h. na Sv. Antonínku.
Odjezdy autobusu: 13:30 z Částkova od Kieryků, 13:35 z Velkého Ořechova,
13:45 z Doubrav, 13:50 z Újezda, 13:55 z Kaňovic a ve 14 h. z Dobrkovic.
Při zpáteční cestě se zastavíme u hrobu P. A. Šuránka v Ostrožské Lhotě.
Přijměte pozvání na tuto společnou pouť.

• V pátek budu navštěvovat nemocné v Dobrkovicích, v Kaňovicích,
na Kelníkách a v Částkově pokud bude potřeba.
• DSM ZLÍN: V sobotu 19. 3. bude ve Zlíně u salesiánů na Jižních Svazích
děkanátní setkání mládeže. Začíná se mší sv. v 9 h. v kostele Panny Marie.
Program je plánovaný do 16 h.
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!
Na programu je katecheze P. Libora Všetuly SDB. Možnost besedy s Helčou
Janíkovou o salesiánské misii v Bulharsku, s členy komunity Cenacolo,
s pracovníky Charity o bezdomovectví, s manželi Suchomelovými o vztazích a
ruční dílny. Setkání bude zakončeno křížovou cestou. DSM doprovází hudba
skupiny Adoráre.
Modlitba za mládež
Bože, milosrdný Otče,
který jsi zjevil ve svém Synu Ježíši Kristu svou lásku
a vylil jsi ji na nás v Duchu Svatém, Utěšiteli,
svěřujeme ti dnes budoucnost světa a každého člověka.
Svěřujeme ti především mladé lidi ze všech národů a jazyků.
Veď je bezpečně po klikatých cestách současného světa
a dej jim milost plodného prožití Světového dne mládeže v Krakově.
Nebeský Otče, učiň z nás svědky tvého milosrdenství.
Nauč nás přinášet víru pochybujícím, naději rezignovaným,
lásku ochablým, odpuštění viníkům a radost smutným.
Kéž se jiskra milosrdné lásky, kterou jsi v nás roznítil,
stane ohněm přetvářejícím lidské srdce a obnovujícím tvář země.
Svatá Maria, Matko milosrdenství, oroduj za nás.
Svatý Jane Pavle II., oroduj za nás.

SDM KRAKOV 20. – 31. 7. 2016,
informace a přihlášky: https://krakov2016.signaly.cz/
Hymna Světového dne mládeže: Blahoslavení jsou milosrdní (pl.)

POUŤ PODNIKATELŮ NA SV. HOSTÝNĚ
také letos – v sobotu 14. května 2016 – se uskuteční na sv. Hostýně pouť podnikatelů,
živnostníků a zaměstnanců, v pořadí již čtrnáctá. Na přání otce arcibiskupa prosíme,
o kontakty na věřící podnikatele a živnostníky – název firmy a její adresu, či jména a
kontaktní údaje živnostníků, a to do neděle 13. března, na mail gatnarp@arcibol.cz.
Rádi bychom tyto podnikatele, či živnostníky pozvali adresně na tuto pouť na Sv. Hostýn.
Děkuji Vám za spolupráci, P. Petr Gatnar

