25. 9. 2016 – Slavnost posvěcení kostela - pouť
• Sbírky na opravy kostela minulý týden byly 14 145 Kč (v Částkově 872 Kč a
v Kaňovicích 1 955 Kč). na pomoc lidem zasaženým zemětřesením v Itálii
jsme poslali 11 000 Kč. Děkuji za vaše štědré dary. Zároveň děkuji za přípravu
pouti, za úklid, výzdobu, zpěv, ministrování atd.

Úterý 27. září
• V 18 h. bude modlitba za národ.
Pro soukromou modlitbu doma, můžete použít této modlitby:
Bože, Otče nás všech, děkujeme Ti za Čechy, Moravu a Slezsko – naši krásnou a
úrodnou vlast. Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit proti nepřátelům
vnějším i škůdcům vnitřním. Prosíme Tě, dej nám i dnes potřebné vůdčí osobnosti
všude, kde chybí. Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov a veď nás, abychom
žili ve vzájemném porozumění a každý na svém místě po vzoru sv. knížete Václava
zodpovědně konali svůj úkol. Staň se tak skrze Krista, našeho Pána. Amen

Pátek 30. září
• Nemocné budu navštěvovat v Kelníkách.

Sobota 1. října
• Svátost manželství si chtějí udělit Pavlína Štěrbová z Kroměříže a Ondřej
Krajča z Březůvek.
• V Pozlovicích ve 12 h. si chtějí udělit svátost manželství Lucie Miklová
z Kaňovic 103 a Jan Kubáček z Luhačovic, Družstevní 886.
• Jménem otce arcibiskupa Jana Graubnera zvu všechny na pouť děkanátu Zlín a
Vizovice za obnovu křesťanských rodin a nová kněžská povolání ke Svaté
bráně milosrdenství na Velehrad.
V 15 h. přednáška P. Pavla Ambrose o rodině,
15:30 modlitba růžence,
16 h. adorace,
17 h. mše svatá.
Odjezdy autobusu:
13:45 Dobrkovice; 13:50 Kaňovice; 13:55 Hřivínův Újezd
14:00 Velký Ořechov; 14:10 Částkov

• Začíná měsíc říjen, měsíc s růžencem. Od října budou bohoslužby už bývat
jako v zimním období.
• Přeji požehnanou pouť.
• 24. září 2016 byl prohlášen za blahoslaveného rodák z Hradce nad Svitavou
P. Engelmar Unzeitig, mučedník z Dachau.

