15. 5. 2016 – slavnost Seslání Ducha svatého
• Dnes je sbírka na církevní školy, příští týden na opravy kostela.
• V pátek budou návštěvy nemocných v Dobrkovicích a v Kaňovicích.
• Centrum pro mládež zve mladé na Večer milosrdenství v pátek
20. května od 20 h. v olomoucké katedrále. Mše sv., adorace s
chválami, společenství, svědectví, sv. smíření či duchovní rozhovory.
Doprovodí Chválová kapela ze Zlína. Spacák a karimatku s sebou.
• Příští neděli bude pouť v Dobrkovicích k Panně Marii, Pomocnici
křesťanů. Mši sv. bude mít P. Radek Gottwald SDB ze Zlína.
• V neděli 29. května bude pouť ke sv. Zdislavě na Kelníkách
a odpoledne budeme putovat na Svárov, kde si vykonáme májovou
pobožnost s dětmi, které se letos chystají na 1. sv. přijímání.
Ve 13:30 bude sraz u kelnického hřiště. Zakončení bude na Kelníkách
při táboráku. Zvu zvláště děti, mládež a rodiny, abychom spolu prožili
tento den s úmyslem modlit se za naše rodiny.
1. sv. přijímání letos bude 19. června.
• V tyto dny si připomínáme 700. výročí narození císaře a krále
Karla IV. Poděkujme Bohu za dar jeho života a v duchu jeho vlády
prosme za požehnanou spolupráci mezi církví, občanskou společností
a státem.

RAFT CAMP 2016
NA ČLUNU S „MARNOTRATNÝM“ JEŽÍŠEM
Křesťanský camp pro mladé (16 – 25 let), se uskuteční o letních prázdninách 7. – 12.
srpna na Přístavu v Rajnochovicích. Součástí programu jsou katecheze, diskuse,
workshopy, společná modlitba, zajímaví hosté a mnoho dalšího.
RAFT je křesťanský camp pro mladé. Jeho smyslem je dát mladým lidem možnost setkat se
nově s Bohem (skrze katecheze, diskuse, svědectví, společné modlitby), poznat nové přátele
a něco nového (i zábavného) zažít.
Letošní RAFT jsme nazvali „na člunu s ‚marnotratným‘ Ježíšem“. Hlavním biblickým
textem, který nás bude provázet je podobenství o marnotratném synu (Lukáš 15, 11-23).
V souvislosti s probíhajícím Rokem milosrdenství chceme na základě tohoto textu rozjímat
nad tím, jak je Bůh vůči nám dobrý a až „marnotratný“ svým milosrdenstvím a jak na Boží
dobrotu ve svém životě odpovídáme, nebo jak to můžeme začít dělat.
Další informace a přihlášky: mladez.ado.cz
A na facebooku: www.facebook.com/raft.krestansky.camp/

