Ohlášky
V případě nepřítomnosti faráře ve farnosti se v nutných případech
můžete obracet na P. Václava Fojtíka z Březnice (tel. 739 154 251).
Sbírka na opravy kostela 17. července byla 16 760 Kč
(v Kaňovicích 2001 Kč, v Částkově 1180 Kč)
Děkujeme ženám z Ořechova za úklid kostela v tomto měsíci,
v srpnu mají na starosti úklid Dobrkovice.
Na 1. pátek v měsíci srpnu budou návštěvy nemocných
ve Velkém Ořechově.
Od poledne 1. srpna do 2. srpna je možno získat
porciunkulové plnomocné odpustky, při splnění běžných podmínek:

• navštívit kterýkoliv farní kostel nebo klášterní kostel duchovních synů sv. Františka
z Assisi,
• v tomto kostele se pomodlit na úmysl papeže jakoukoliv modlitbu a dále Vyznání víry
a Otče náš, je vhodné ještě přidat libovolnou mariánskou modlitbu, neboť Porciunkule je
svátkem Panny Marie andělské,
• přistoupit ke svatému přijímání,
• mít úmysl plnomocný odpustek získat,
• nemít zalíbení v žádném hříchu, a to ani v lehkém,
• být v milosti posvěcující (v blízké době přijmout svátost smíření).

Příští neděli 7. 8. si vykonáme farní pouť na Provodov.
Z Kaňovic se vydáme pěšky v 10:15.
Autobus pojede ve 13 h. z Částkova, 13:05 z Velkého Ořechova,
13:10 z Dobrkovic, 13:15 z Kaňovic, 13:20 z Újezda
a ve 13:25 z Doubrav.
Mše sv. ve 14:30. Přede mší bude modlitba růžence.
Poutní bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné na Provodově:
Sobota 6. srpna:
17:30
Neděle 7. srpna:
9:00; 10:30;14:30

Nabídka pro ministranty
Víkend pro ministranty od 1. do 5. třídy ZŠ ve Fryštáku se uskuteční
od 2. do 4. 9. 2016.
Bližší informace a přihlášky naleznete na www.ministranti.info
v záložce Léto 2016.
Kurz ANIMARO pro manžele
Pro manželské páry, které chtějí sloužit ostatním rodinám a pomáhat jim
(nejen) na cestě k Bohu
Povzbuzujeme vás abyste se přihlásili na kurz ANIMARO (ve službě rodinám půjde
hlavně o pomoc při zakládání společenství a jejich podporu, pořádání aktivit pro
rodiny, doprovázení rodin, podílení se na přípravě snoubenců a přípravě rodičů a dětí
ke křtu a k prvnímu sv. přijímání, popř. mládeže ke svátosti biřmování, apod.)
Proč Animaro? Vzdělávací cyklus Animaro vznikl na přání otce arcibiskupa Jana
Graubnera, který si přeje, aby v diecézi působily manželské páry, které se budou
věnovat pastoraci, formaci a vzdělávání rodin. Název Animaro je složen ze dvou slov:
„animátor“ a „rodina“. Slovo „anima“ v latině znamená duše. Cílem kurzu je tedy
připravit manželské páry, aby v přeneseném slova smyslu mohly pomáhat
k “oživování duší” rodin.
Rozsah kurzu: 6 víkendů a jedno letní soustředění v průběhu dvou let
Cena: 700 – 1000 Kč / osobu / víkend (ubytování a strava na Sv. Hostýně)
Termíny: Víkendy prvního ročníku: 21. - 23. 10. │ 9.-11. 12. 2016 │ 24. - 26. 3.
2017 (Poutní domy na Sv. Hostýně) │ Letní soustředění: 13. – 16. 7. 2017
(Rekreační chata Brněnka, Velké Losiny) │ Víkendy druhého ročníku: 20. – 22. 10. │
17.-19. 11. 2017 │ 16.-18. 3. 2018 (Poutní domy na Sv. Hostýně)
Obsah: přednášky odborníků a manželských párů │ diskuze a práce ve skupinách
i v páru │ interaktivní práce s tématy
Požadavky na absolvování kurzu: účast na kurzu (max. absence 1 víkendu) │
závěrečný pohovor v páru │ příprava a realizace konkrétní aktivity pro rodiny ve
farnosti
Kontaktní osoby: Mgr. Josef Záboj, tel. 731 402 102, e-mail: zaboj@arcibol.cz │
Bc. Marcela Řezníčková, tel. 605 274 915, e-mail: reznickova@arcibol.cz
Závaznou přihlášku potvrzenou knězem z vaší farnosti je nutné odevzdat do
22.7.2016 na výše uvedených kontaktech.

