20. 3. 2016 – KVĚTNÁ NEDĚLE
Světový den mládeže
• Děkuji všem, kteří jste věnovali postní almužnu. Tato almužna je darem,
který se má vrátit zpět do naší farnosti, pokud jsou mezi námi chudí a
potřební.

• Na Zelený čtvrtek mají vždy svůj velký svátek všichni kněží, protože v ten
den si připomínáme mimo sv. oltářní také ustanovení sv. kněžství. Kněží
tento svůj svátek slaví s biskupy v katedrále při mši v 9:30, na kterou bych
také rád pozval ministranty. Předpokládaný odjezd bude ve čtvrtek ráno
z Ořechova v 7 h., s sebou je třeba si vzít ministrantské oblečení. Návrat ve
14 h. Prosím ty, kteří by chtěli se mnou jet, ať se přihlásí.

• Velký pátek je dnem přísného postu, tímto dnem začíná novéna k Božímu
milosrdenství.

• Na Bílou sobotu bude adorace u Božího hrobu od 9 do 16 h. Do pokladničky
u Božího hrobu budeme přispívat svým darem křesťanům ve Svaté zemi.

• Nácvik na ministrování ve Velikonočním třídenní bude ve čtvrtek v 15 h. a
v pátek a v sobotu v 9 h.

• Prosím ministranty a holky ze scholy, abyste se zapsali na adoraci u Božího
hrobu. Prosím rodiče, abyste umožnili dětem účastnit se Velikonočního
třídenní, našeho největšího svátku – bohoslužeb na Zelený čtvrtek (17:30),
Velký pátek (16:00) a Bílou sobotu (20:00).

• Příští týden v neděli bude sbírka na Arcibiskupský kněžský seminář. Ke
konci mše bude žehnání pokrmů.
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.

• Národní pochod pro život v sobotu 2. 4. 2016
Podrobné informace jsou k dispozici na na webu http://pochodprozivot.cz.
• 4. 4. (slavnost Zvěstování Páně) je „Dnem modliteb za úctu k počatému životu a za
nenarozené děti“. Při této příležitosti se koná pouť do Napajedel, ke hrobu Aničky
Zelíkové (v 17:15 začíná adorace, v 18 h. mše, pouť je zakončena modlitbou růžence na
hřbitově.

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

