16. 10. 2016 – 29. neděle v mezidobí
• Sbírky jsou na opravy kostela.
Svátost křtu přijmou Jakub a Dominik Juříkovi.
• V pátek budu navštěvovat nemocné v Dobrkovicích a v Kaňovicích.
• V sobotu 22. října bude 9 h. na faře ministrantská schůzka.
Ve 20:30 se v kostele sejdeme na misijní most modlitby.
Prosím, abyste se večer ve 21 h. všichni podle svých možností i doma
spojili k modlitbě za misijní činnost církve ve světě.
• V neděli 23. října bude misijní neděle. Sbírky budou na papežské
misijní dílo.
V Luhačovicích při mši v 10:15 přijmou svátost biřmování Jan
Šebesta, Blanka Čechmanová, Karolína Krátká a Romana Majíčková
z naší farnosti.
V 15 h. bude v kostele Fatimské odpoledne s účastí P. Pavla
Dokládala, ředitele Českomoravské fatimy. Toto setkání se uskuteční
k příležitosti přípravy na 100 výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě
v Portugalsku. Informace k jubileu viz www.fatima2017.cz.
• V pátek 28. října od 13 h. bude poslední mariánské večeřadlo v tomto
roce, začneme růžencem a korunkou k Božímu milosrdenství,
program bude zakončen v 16 h.
• V neděli 6. listopadu bude na závěr mší referendum o změně času
nedělních bohoslužeb. Bude potřeba, abyste se vyjádřili k tomu,
jestli by mohli nedělní mše být v 7:20 na Ořechově, pak v 9 h.
v Kaňovicích a v 10:30 na Ořechově.
Důvody, který mě k tomu vedou jsou hlavně dva: naděje, že ti, kteří si
potřebují v neděli déle pospat budou mít možnost pozdější mše ve
farním kostele a organizace křtů.
Zápis ve farní kronice z r. 1976 ohledně zavedení mše v Kaňovicích
Do té doby bývali nedělní mše na Ořechově ranní v 8 h. a hrubá v 10:10. Od Božího Hodu
Svatodušního 6. června přestali do Velkého Ořechova podle nového upraveného jízdního
řádu jezdit autobusy z Částkova ½ 8 a Dobrkovic 8 h. Druhý z Kelník ½ 8 a z Kaňovic
a Hř. Újezda v 8 h a stejně z kostela domů po ranní a na hrubou mši sv. V Uherském
Hradišti bylo řečeno, že není vytížena linka v 9 h na Velký Ořechov, v 10 h do Částkova.

Duchovní správce, aby předešel tomu, že věřící opustí náš kostel, který mají rádi a vždy
jej prací i ofěrami podporovali, po dotazech u představených je nucen upravit bohoslužbu na
¾ 8 ranní v kostele, pak v 9 h. zvláště pro věřící z Částkova, kteří odjíždějí autobusem v 10 h
zpět. Na to s p. varhaníkem jezdí do Kaňovic na ¾ 11 a k autobusu ve 12 h přiveze jej na V.
Ořechov. Občas je mše sv. místo Kaňovic v Újezdě. Účast věřících dobrá. Okres nevznesl
námitek, pokud pobožnosti nebudou venku pod lipami. Proto byli věřící vyzváni, aby pěkně
vešli všichni dovnitř. Věřící z Kaňovic často si povzdechnou, tak rádi bychom byli aspoň
občas v kostele – škoda, že nám tu polní cestičku zaorali. Menší Újezdská kaplička o nedělní
mši sv. zaplněna do posledního místa.

Bible a my
1. kategorie. – Ježíšovo narození;
2. kat. – Gedeon a Rút
3. kat. – Listy Korintským;
4. kat. – Job, Jeremjáš a Pláč.
Spolu s otázkami k textu budou tematické otázky tvořit většinu už ve školním
kole. V okresním kole bude tematických otázek ještě více, ale naopak v
ústředním kole jich bude méně než polovina a půjde spíše o všeobecný přehled.

