23. 10. 2016 – MISIJNÍ NEDĚLE
• Sbírky na opravy kostela minulý týden byly 25 666 Kč (v Kaňovicích 2 696 Kč a v
Částkově 1 985 Kč). Děkuji za vaše štědré dary. Dnes jsou sbírky papežské misijní dílo.
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.
• V pátek 28. října budu navštěvovat nemocné na Kelníkách.
V pátek od 13 h. bude poslední mariánské večeřadlo v tomto roce, začneme růžencem a
korunkou k Božímu milosrdenství, program bude zakončen v 16 h. Mši ve 14 h. bude
slavit P. Jaroslav Stříž.
• V pátek 4. listopadu bude na ořechovské faře setkání mládeže z našeho děkanátu.
Kdyby se někdo z mladých chtěl účastnit i z naší farnosti, ať přijde.
• V sobotu 5. listopadu od 8 do 12 h. bude opět brigáda kvůli úpravě terénu u kostela.

•

Dušičkové pobožnosti na hřbitovech budou ve středu 2. 11. po mši ve Velkém Ořechově,
v Čáskově v sobotu 5. 11. po mši a v Kaňovicích v neděli 6. 11. odpoledne ve 14 h.
Prosím, abyste své děti vedli ke svátosti smíření v dušičkovém období.
Zároveň bych chtěl také upozornit, že v dušičkovém týdnu budu udělovat v kostele a
kaplích svátost nemocných starším lidem důchodového věku, také je zvu ke svátosti
smíření.

Odpustky pro zesnulé
§ 1 Uděluje se plnomocný odpustek, jejž lze získat pouze pro duše v očistci, věřícímu, který:
1) o jednotlivých dnech od 25. 10. do 8. 11. zbožně navštíví hřbitov a zbožně se modlí,
byť jen vnitřně, za zesnulé;
2) o dni, kdy se slaví Vzpomínka na všechny věrné zesnulé (2. listopadu, nebo také o
Slavnosti všech svatých 1. listopadu), zbožně navštíví kostel či kapli a pomodlí se
Otčenáš a Věřím.
§ 2 Uděluje se částečný odpustek, jenž lze získat pouze pro duše v očistci, věřícímu, který:
kdykoliv zbožně navštíví hřbitov a modlí se, byť jen vnitřně, za zesnulé anebo zbožně
recituje chvály či nešpory oficia za zesnulé nebo invokaci „Odpočinutí věčné“.
• 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.
Prosím, abyste se na toto téma spolu sdíleli. Je možné, že někdo může mít doma problém
navařit oběd. Z Doubrav zase jsem slyšel, že na 10:30 je možné na Ořechov přijet i odjet
autobusem.

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.

