13. 11. 2016 – 33. neděle v mezidobí
• Dušičková sbírka na Arcidiecézní charitu byla 11 600 Kč
(v Částkově 1 385 Kč a v Kaňovicích 1 486 Kč). Příští neděli budou
sbírky na opravy kostela.
• Referendum: z celkového počtu 300 hlasů bylo 215 proti změně
nedělních bohoslužeb, 50 přijímá obě varianty a 25 hlasů bylo pro
změnu, ostatní hlasy byly neplatné. 13 lidí dojíždí na mši autobusem
(4 do Kaňovic a 9 na Ořechov). Děkuji vám za účast při hlasování.
• Chtěl bych poprosit, zvláště mladší farníky, o ochotnou účast na
úklidech kostela a také prosím, aby se přihlásil někdo, kdo by byl
ochotný převzít starost o květinovou výzdobu kostela.
• 14. listopadu si připomeneme 100 let od nar. P. Leopolda Hampla
(nar. 14. listopadu 1916; + 9. ledna 1995).
• Příští neděli 20. listopadu na slavnost Ježíše Krista Krále bude
adorační den farnosti. Touto nedělí bude zakončen Svatý rok
milosrdenství. Adorace bude probíhat od 10 do 16:30 h.
• V sobotu 26. listopadu si chtějí v našem farním kostele udělit svátost
manželství Zuzana Zábojníková z Hřivínova Újezda a Jaroslav
Krajča z Biskupic.
V podvečer v 16 h. bude žehnání hasičského auta.
V 19 h. bude v kostele adventní vigilie za počatý lidský život.
• Podobně jako v minulých letech je možné se zapsat do seznamu
na adventní putování Pražského Jezulátka.
• V případě mé nepřítomnosti ve farnosti se v nutných případech
můžete obracet na faru do Březnice na otce Václava Fojtíka
(tel. 739 154 254).

KONFERENCE O EVANGELIZACI VE ZLÍNĚ
Komunita Blahoslavenství a nadační fond Credo, zvou na Konferenci o
evangelizaci, která se uskuteční příští víkend 18. – 20. listopadu ve
Zlíně. Je určena široké veřejnosti a lze se zúčastnit i části programu.
Součástí budou zajímavé přednášky, svědectví, mše svatá a modlitební
večery. S různými způsoby, jak mluvit s druhými lidmi o Bohu, nás
seznámí např. Kateřina Lachmanová, P. Ondrej Chrvala, P. Pavel Šupol
a mnoho dalších.
Sobotní mši svatou bude sloužit arcibiskup Jan Graubner.
Přijďte si pro inspiraci, jakým způsobem hlouběji prožívat svou víru
a jak se nebát s druhými lidmi mluvit o Kristu.
Můžete využít nabídku stravování, ubytování a hlídání dětí.
Přihlášky a informace najdete na www.credonadacnifond.cz.

