26. 2. 2017 – 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
• Sbírka na opravy kostela minulý týden byla celkem 16 578 Kč. (v Částkově
2051,- a v Kaňovicích 1964,-). Děkuji za vaše štědré dary. Dnes je sbírka
„Haléř sv. Petra“.

• Děkuji za úklid kostela v tomto měsíci ženám z Ořechova a z Kelník,
v březnu mají úklid Dobrkovice.

• V tomto týdnu bude 1. pátek v měsíci. Nemocné budu navštěvovat ve
Velkém Ořechově. Chtěl bych připomenout, že každý pátek je pro lásku
k trpícímu Pánu Ježíši dnem pokání a že každý pátek míváme po mši
půlhodinovou adoraci.

• Od příští neděle budou v kostele ve 14 h. opět bývat křížové cesty. Příští
neděli budou mít na starosti křížovou cestu členové pastorační rady.

• 11. března bude na Ořechově opět ministrantský florbalový turnaj, prosím
ministranty, ať se do příští neděle přihlásí.

• Ve středu začíná svatá doba postní. Popeleční středa je dnem přísného
postu, kromě půstu od masa a omezení jídla si máme odepřít i něco na víc,
nejen od jídla. Ať se pátek, den kdy zemřel Kristus, opět stane dnem pokání
- vyvarování se jezení masa a návrat k měsíční sv. zpovědi. Přeji si, aby se
nám podařilo postem a sebezáporem omezit žádostivost těla, aby nám vládl
skutečný vládce - Bůh. Doporučuje se i omezení sledování TV pořadů, filmů
nebo her na počítači i omezení konzumace alkoholu, pochovávání basy
v masopustu znamená, že v postní době nevyhrává muzika k pobavení
posluchačů, křesťané z lásky k trpícímu Ježíši Kristu zábavy s hudbou,
alkoholem a hostinami neorganizují ani se jich neúčastní. V postním období
hledáme jiné způsoby, jak prožívat přátelství s lidmi a prohlubovat dobré
vztahy – návštěva nemocných, nabídka pomoci, modlitba, půst, almužna.
• NAPROHELP, úspěšná cesta k dítěti
Dne 1. 4. 2017 od 9 do 17 hod. se bude konat v brněnském Centru naděje a
pomoci CENAP akreditovaný seminář "NAPROHELP, úspěšná cesta k dítěti“.
Seminář, určený pro lékaře, ostatní zdravotníky, poradce PPR, ale i bioetiky, je
zaměřen na úspěšné a důstojné řešení nechtěné neplodnosti bez umělého
oplodnění.
Zve MUDr. Ludmila Lázničková, gynekoložka.
Přihláška i další informace jsou na http://www.cenap.cz/naprohelp
Adresa: Vodní 13, 602 00 Brno
E-mail: cenap@cenap.cz Web: www.cenap.cz
Telefonní kontakt:
gynekologická ambulance, dr. Lázničková: 543 211 234, 731 428 333
poradna: 543 254 891

• V měsíci březnu končí poslední možnost výměny papírových
padesátikorun. Dle zpráv z ČNB je jich u lidí roztroušeno ještě za několik
stovek milionů korun a od 1. 4. budou mít jen nepatrnou hodnotu pro sběratele.
Kdo nechce, aby tyto prostředky propadly ve prospěch státu, může je nám
darovat na stavbu kostela v Brně-Lesné. Dále Vás prosíme, abyste nám takto
sesbírané bankovky poslali nejpozději v pátek 24. března, abychom je ještě
stačili v brněnské ČNB vyměnit.
Předem mnohokrát děkujeme.
P. Pavel Hověz

FARNÍ POUŤ
K PRAŽSKÉMU JEZULÁTKU DO PRAHY
v sobotu 29. 4. 2017

4 - 430
900
1230
1500

odjezd (přesné časy ještě budou upřesněny)
mše v kostele PM Vítězné u Pražského Jezulátka
návštěva arcibiskupského semináře a oběd
odjezd z Prahy

Při zpáteční cestě zastávka v Číhošti
u hrobu P. Josefa Toufara, nevinné oběti komunistického režimu.
Cena 500 Kč (děti zdarma).

Rozpis na křížové cesty 2017
Velký Ořechov - neděle 1400

1. neděle postní (5.3.)

Pastorační rada

2. neděle postní (12.3.) Chrámový sbor
3. neděle postní (19.3.) Lektoři
4. neděle postní (26.3.) Křížová cesta na Sv. Antonínku v 15 h.
5. neděle postní (2.4.)

Děti, rodiče, schola

Květná neděle (9.4.)

Biřmovanci

