19. 3. 2017 – 3. neděle postní
• Dnes je sbírka na opravy kostela. Křížovou cestu mají dnes na starosti lektoři.
Křížová cesta na Komonec kvůli špatnému počasí dnes nebude.
• V pátek budu navštěvovat nemocné na Kelníkách.
• Sobota 25. března (slavnost Zvěstování Páně) je „Dnem modliteb za úctu k
počatému životu a za nenarozené děti“. Při této příležitosti se koná pouť v
Napajedelích, ke hrobu Aničky Zelíkové (v 17:15 začíná adorace, v 18 h.
mše, pouť je zakončena modlitbou růžence na hřbitově).
• Příští týden si pojedeme vykonat na křížovou cestu na Blatnickou horu.
Křížová cesta začne v 15 h. Odjezdy autobusu: 13:30 z Částkova, 13:35
z Dobrkovic, 13:40 z Velkého Ořechova, 13:45 z Doubrav, 13:55 z Újezda,
a ve 14 h. z Kaňovic.
• Misijní koláč – 25. a 26. března.
Příští neděli bude každoroční misijní koláč. Prosím, abyste při této
příležitosti doma pokud možno s dětmi napekli koláčky nebo vhodné cukroví,
které by se pak mohlo nabízet v kostele. Veškerý zisk z prodeje misijního
koláče je určen dětem v misijních chudých oblastech.
Principem této aktivity je, aby děti pomáhaly dětem.
Prosím, aby děti v sobotu 25. března přišli na faru, kde od 14 h. bude misijní
dílnička, při které se budou tvořit velikonoční dekorace.
Prosím také ostatní děti, aby s maminkami nebo babičkami napekly koláčky,
perníčky nebo jiné nějaké vhodné cukroví (ne bábovky nebo jiné buchty, které
by se drobily). Tyto sladkosti přineste v sobotu odpoledne (od 14. do 16. h.)
na faru. Po nedělních bohoslužbách si můžete tyto sladkosti a velikonoční
ozdoby zakoupit za dobrovolný příspěvek. Tímto projektem podpoříme
každoroční aktivitu Papežského misijního díla dětí.
Spíš než o množství jde o to, aby se do této činnosti zapojili děti s vědomím,
že svou pomocí mohou přispět ke štěstí dětem, které se nemají tak dobře,
jak my.

• Děkujeme otci Tomaszovi za slavení mše v naší farnosti a za udělení
novokněžského požehnání a vyprošujeme Vám Boží požehnání.
Rozpis na křížové cesty 2017
4. neděle postní (26.3.)
5. neděle postní (2.4.)
Květná neděle (9.4.)

Křížová cesta na Sv. Antonínku v 15 h.
Děti, rodiče, schola (ve 13:30!)
Biřmovanci (ve 14 h.)

