7. 8. 2016 – 19. neděle v mezidobí
• Dnešní pouť na Provodov.
Z Kaňovic se vydáme pěšky v 10:15. Mše sv. ve 14:30.

• Návštěvy nemocných budou v pátek v Doubravách a v Újezdě.
• V sobotu 13. srpna v 18 h. bude v kostele mariánské večeřadlo.
• Na Turzovku je přihlášen jeden a půl autobusu. Jestli ještě někdo má
v úmyslu, že pojede a není zapsaný, ať se prosím zapíše.
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.

9. – 11. září 2016
Minifestival filmů o životě pod širým nebem ve ZLÍNĚ
Nadační fond Credo pořádá již třetí ročník divácky úspěšného projektu s názvem
Minifestival filmů o životě. Proběhne pod širým nebem v romantické atmosféře babího léta
9. - 11. 9. 2016. Po tři večery se budou na prostranství u kostela na Jižních Svazích ve Zlíně
promítat výjimečné snímky, které nesou poselství lásky a naděje. V dnešní moderní hektické
době mohou být inspirací, jak zvládat stres a těžké životní zkoušky. Drobné občerstvení i
pohodlí diváků je zajištěno. Vstupné je dobrovolné.
Páteční večer nabídne ve 20 hodin snímek POŠLI TO DÁL. Hvězdný film a hvězdné
obsazení: Kevin Spacey a Helen Hunt. Přijďte se inspirovat, jak jeden nápad může začít
měnit celý svět. Sobotní projekce bude určena pro partnerské dvojice. Na programu je česká
komedie režiséra Jiřího Chlumského MARTIN A VENUŠE. Hrají Marek Taclík, Kristýna
Boková-Lišková, Zuzana Stivínová, Jan Budař a Tomáš Hanák. Hudbu složil Michal Hrůza.
Na tento večer je pro diváky připraven romantický program při svíčkách s dárkem. V neděli
se můžou účastníci těšit na výjimečný životní PŘÍBĚH NICKA VUJICICE s mottem:
„Zdá se ti v životě, že je k tobě osud tvrdý? Jak by ses cítil, pokud bys musel žít bez rukou a
nohou“. Ač se takto Nick Vujicic narodil, handicapovaný se necítí. Sportuje, zahrál si roli ve
filmu, zpívá, cestuje po celém světě a skrze svůj životní příběh se snaží křísit u mnohých
touhu žít. Kde bere takovou sílu, že oslovuje miliony lidí po celém světě? Na tyto otázky
odpoví filmový večer s názvem Život bez hranic, kterým nás provede host nedělního
minifestivalu P. Pavel Šupol.

