5. 3. 2017 – 1. NEDĚLE POSTNÍ
• Sbírka „Haléř sv. Petra“ minulý týden byla 13 120 Kč. (v Částkově

2415,- a v Kaňovicích 2121,-).
• Křížovou cestu dnes ve 14 h. v kostele bude mít na starosti členové
pastorační rady. Příští týden pěvecký sbor.
• V úterý v 18 h. bude na faře setkání dětí, které se letos chystají na
Ořechově k 1. sv. přijímání.
• V pátek budu navštěvovat nemocné v Doubravách a v Újezdě.
• V sobotu bude florbal s ministranty mše v 9:30.
Rozpis na křížové cesty 2017
Velký Ořechov - neděle 1400

1. neděle postní (5.3.)
2. neděle postní (12.3.)
3. neděle postní (19.3.)
4. neděle postní (26.3.)
5. neděle postní (2.4.)
Květná neděle (9.4.)

Pastorační rada
Chrámový sbor
Lektoři
Křížová cesta na Sv. Antonínku v 15 h.
Děti, rodiče, schola
Biřmovanci

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELE
Nabízíme vám možnost prožít v sobotu 18. 3. 2017, v prostorách Centra pro rodinu, v sousedství kostela
na Jižních Svazích ve Zlíně, tradiční duchovní obnovu pro ty, kdo žijí v manželství. Jde o vhodnou
příležitost
ke společnému prohloubení prožití postní doby.

Obnovu povede otec Josef Čunek SJ
Od 9 do cca 16 hodin na vás čekají přednášky, modlitby, chvíle ticha, možnost svátosti smíření a mše svatá.
Pro účastníky bude zajištěn oběd, káva a čaj (na místě úhrada 100 Kč). Buchty apod. na společný stůl jsou
vítány. Pro lepší pohodu je možné vzít s sebou přezůvky.
Přihlásit se můžete osobně v kanceláři Centra pro rodinu, telefonicky (577 212 020 nebo 732 376 193) či na
webu (www.cpr-zlin.cz), nejlépe do 10. 3. 2017.

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).

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

