6. 3. 2016 – 4. NEDĚLE POSTNÍ
• Na opravy kostela se minulý týden vybralo celkem 16 938 Kč.
(v Částkově 2765,- a v Kaňovicích 2627,-). Dnes je sbírka na
mládež.
Děkuji vám za vaše štědré dary. Také děkuji za úklid kostela
v minulém měsíci a také všem, kteří jste připravili cukroví
k misijnímu koláči a také dětem a maminkám, kteří jste pomáhali na
faře. Po mši si můžete připravený sladký balíček vzít za doporučený
příspěvek. Tímto projektem podpoříme každoroční aktivitu
Papežského misijního díla dětí.
• Křížovou cestu dnes ve 14 h. v kostele bude mít na starosti
společenství ze semináře duchovní obnovy.
• Dnes (6.3.) je vyhlášen Den modliteb za křesťanské festivaly.
Prosíme o modlitbu za organizátory, účastníky i návštěvníky těchto
festivalů. Srdečně děkuje Aliance křesťanských festivalů, jejíž členy
jsou například Festival pod věží, Festival United či Slezská Lilie.
Více na www.aliancefestivalu.cz.
• V pátek budu navštěvovat nemocné v Doubravách a v Újezdě.
• V sobotu bude ve Zlíně duchovní obnova s arcibiskupem Janem.
• Příští neděli si pojedeme vykonat křížovou cestu na Blatnickou horu.
Křížová cesta na Blatnické hoře začíná v 15 h.
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.
V 16:30 předpokládaný odjezd od Antonínka.
• 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 (en.)

Duchovní obnova s arcibiskupem Janem
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

