26. 6. 2016 – 13. neděle v mezidobí
• Sbírka na opravy kostela minulý týden byla 20 500 Kč
(Kaňovice 1721 Kč, Částkov 2315 Kč). Děkuji Vám za vaše štědré
dary.
• Pokud si děti poctivě lepily nedělní obrázky do sešitků a vybarvovaly
si je a chtějí se o svá díla podělit, tak je mohou přinést sem do kostela
k potěšení všech. A za práci s dětmi doma rodičům děkuji.
• V Uh. Brodě máme od včerejška novokněze, který tam dnes v 10:15
slaví svou první mši.
• V pondělí 27. 6. po mši bude na faře setkání pastorační rady.
• Ve čtvrtek v 18 h. bude k zahájení prázdnin na faře táborák
s možností přenocování do pátku.
• V tomto týdnu bude 1. pátek v měsíci, nemocné budu navštěvovat na
Ořechově.
• V sobotu bude cyklopouť na Provodov. Odjezd z Ořechova v 8 h.
• Úklid kostela v červenci bude mít na starosti Ořechov. Děkuji všem,
kteří ochotně a obětavě pomáháte.
Za 3 týdny začíná Světový den mládeže v Krakově.
Jedná se o mimořádnou příležitost, jak prožít jubilejní rok milosrdenství,
jak zakusit sounáležitost s celosvětovou církví a s papežem. Obracíme
se zvláště na vás mladé, kteří jste se ještě pro tuto pouť nerozhodli,
abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu:
krakov2016.signaly.cz
Organizátoři žádají o přihlášení do konce června. Pozdější přihlášení
sebou nese organizační komplikace.
Nabídka pro ministranty: Víkend pro ministranty ve Fryštáku v
termínu od 2. do 4. 9. 2016 se ve Fryštáku uskuteční víkend pro
ministranty od 1. do 5. třídy ZŠ. Prosím, přihlaste své kluky. Bližší
informace a přihlášky naleznete na www.ministranti.info v záložce Léto
2016.

Pěší pouť na Velehrad v pondělí 4. 7. 2016
Z Ořechova vycházíme v 8:30 po mši. Nutné věci k přenocování na Velehradě je možné
nechat v neděli po mši na faře, aby se mohli převézt autem. Na noc budeme v klášterní
zahradě sester sv. Cyrila a Metoděje.
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

