5. 6. 2016 – 10. neděle v mezidobí
• Prosím, aby zájemci o farní tábor do příští neděle odevzdali přihlášky.
• V pondělí odpoledne bude na faře zapisování mší na příští pololetí.
• V pátek budou návštěvy nemocných v Doubravách a v Újezdě.
• V neděli 12. 6. přijmou svátost křtu přijmou Hana Malaníková
z Velkého Ořechova, Tadeáš Hubáček z Částkova a Karel Kostelník
z Újezda.
• V sobotu 18. 6. si v kapli Panny Marie v Kaňovicích chtějí udělit
svátost manželství Barbora Polášková z Kaňovic a Jakub Kašpárek
z Biskupic.
Přijměte srdečné pozvání na modlitbu Taizé, která proběhne v pondělí 6. června v 19:40
hod ve Zlíně v kostele sv. Filipa a Jakuba. Pojďte s námi chválit Boha písněmi, naslouchat
mu v tichu, skrze Písmo svaté a prosit za pokoj ve světě i v rodinách. Hudebníci a zpěváci
jsou zváni v neděli 5.6. v 18:30 h. na faru (na Sadové ulici) na zkoušku zpěvu. Více o této
akci zde: http://rr49.cz/?ukaz=10_modlitby_taize&IdMenu=10#1609
Prázdninová duchovní obnova pro dívky od 10 do 13 let
Kroměříž 6. – 9. 7. 2016 - Klášter sester sv. Kříže
Vezmi si s sebou:
osobní věci, přezůvky, spacák, pokrývku hlavy, kartu zdravotní pojišťovny, případné
léky, psací potřeby, lepidlo, nůžky, své oblíbené sponky do vlasů.
Příjezd:
ve středu mezi 16 a 17 hodinou, ukončení je v sobotu ve 13:30
Přihlášku pošli co nejdříve (nejpozději do 26. 6.) na adresu:
s. Emanuela Vévodová, duchovniobnova@seznam.cz, tel.: 733 741 766
Letní duchovní obnova pro dívky od 14 do 17 let
v klášteře sester sv. Kříže v Kroměříži 16. – 19. 7. 2016
Informace a přihlašování (nejpozději do 8.7.) na adrese: Sr. Emanuela Vévodová
duchovniobnova@seznam.cz, tel. 733 741 766, www.klaster-km.cz

ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ
vyhlašuje výběrové řízení na místo Pastorační asistent(ka) Diecézního centra pro rodinný život
Podmínky:
praktikující katolík / katolička, aktivní orientace v církevním prostředí, spolehlivost,
samostatnost, schopnost spolupracovat a kultivované vystupování, základní uživatelská znalost
práce s PC, řidičské oprávnění sk. B
Nabízíme:
úvazek 1.0 – služební poměr na základě dekretu dle CIC / zástup za MD, nástup možný 1. 9.
2016, nástupní plat 15.000 Kč, benefity ve stravenkách
Přihlášky zasílejte do 14. června 2016 na adresu:
Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro rodinný život, Wurmova 9, 771 01 Olomouc
K přihlášce připojte životopis, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, motivační dopis

