30. 10. 2016 – 30. neděle v mezidobí
• Sbírka na papežské misijní dílo minulý týden byla 13 475 Kč
(v Částkově 1 460 Kč a v Kaňovicích 2 001 Kč). Děkuji za vaše
štědré dary. Příští týden bude dušičková sbírka na Charitu.
• Děkuji ženám z Kaňovic za úklid kostela v říjnu, příští měsíc
bude mít úklid Částkov.
• V tomto týdnu bude 1. pátek v měsíci. Nemocné budu navštěvovat
ve Velkém Ořechově.
V pátek večer bude mše za účasti mládeže z našeho děkanátu a potom
bude na faře setkání mládeže. Téma bude beseda se zasvěcenými
osobami. Jednou z nich bude i sestřička karmelitka ze Štípy. Prosím
vás, mladé, abyste přijali pozvání na páteční večer.
• V sobotu 5. listopadu od 8 do 12 h. bude opět brigáda kvůli úpravě
terénu u kostela.
• 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.
• V týdnu po 6. listopadu budu udělovat při mši svátost nemocných.
Dejme v tomto týdnu dárek zemřelým, které jsme měli rádi
nejen ve formě hezké kytičky, ale také třeba i každodenní
modlitby za zemřelé na hřbitově a sv. přijímání.
Prosím, abyste své děti vedli ke svátosti smíření v dušičkovém období.

Dušičkové pobožnosti na hřbitovech
ve Velkém Ořechově ve středu 2. 11. po mši,
v Čáskově v sobotu 5. 11. po mši
a v Kaňovicích v neděli 6. 11. odpoledne ve 14 h.

Slovo arcibiskupa
Tento liturgický rok je především příležitostí k dotažení a uskutečnění toho, co přinesl
Rok milosrdenství a papežův list Amoris laetitia. Při tvorbě farních programů vytrvale
akcentujme skutky milosrdenství a rozvoj dobrovolnictví jako projev lásky, která přináší
radost.
Zvláštní pozornost věnujme rodinám, manželským společenstvím a pomoci s
náboženskou výchovou dětí. Vyhledávejme budoucí animátory rodinných společenství a
lektory pro snoubence. Centrum pro rodinu nabídne jejich formaci.
Pozitivní zprávy a zkušenosti sdělujme pro povzbuzení druhých v Oldinu a ve farních
časopisech. Noc kostelů připravme jako evangelizační nabídku setkání s Bohem a živou
církví.
Náš přístup ať charakterizuje Dobrý pastýř, který zná své ovce a pro jejich spásu se
vydává do krajnosti, zvláštní starost má o ztracené a vzdálené, které zahrnuje něhou Boží
lásky.

S vděčností za spolupráci na Božím díle žehná arcibiskup Jan

